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Een beetje vrede hier,
een beetje vrede daar.
Gewoon maar stap voor stap,
dag na dag en jaar na jaar.
Een beetje vrede hier,
een beetje vrede daar.
Zo wordt de grote Vrede,
langzaamaan toch waar.
Want vrede is geen droom,
geen prachtig visioen.
De vrede moet je maken,
de vrede moet je dóen!
Sinterklaas
Op maandag 5 december vieren we op school het sinterklaasfeest. De leerlingen van groep 5 t/m 8
mogen om 8.10 uur hun surprise in de klas zetten. Daarna verwachten we hen weer op het plein. Alle
andere leerlingen verwachten we uiterlijk om 8.25 uur op school. Dit in verband met organisatorische
redenen.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. De ouderraad zorgt ervoor dat we van
allerlei lekkers worden voorzien.
Zoals al eerder aangegeven hebben we deze dag een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen
op school eten. De ouderraad verzorgt de lunch. Deze bestaat uit twee broodjes knakworst voor ieder
kind. Om 14.30 uur zit het feest erop en gaan alle leerlingen naar huis.
De Bewaarschool
De afgelopen tijd zijn de leerlingen als echte winkeliers aan de slag gegaan. Eerst hebben ze een
tekening van zichzelf gemaakt. Dit kunstwerk is op verschillende artikelen afgebeeld. De leerlingen
hebben in hun eigen webshop spullen kunnen verkopen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar
de Bewaarschool in Amsterdam. De opbrengst is €487,27. We verwachten dat we dit bedrag in de loop
van het schooljaar kunnen aanvullen; door nog een actie op touw te zetten voor deze organisatie.
Filmmiddag voor de allerkleinsten
Op woensdag 9 november fungeerde een deel van de school als bioscoop. De allerkleinsten onder
ons hebben genoten van de film Pim en Pom en het grote avontuur. Het was een waar spektakel voor
de kinderen.
Agenda groep 5 t/m 8
Om niet alleen de leerlingen, maar ook u als ouder, op de hoogte te houden van het huiswerk van uw
kinderen en de activiteiten in de groepen, wordt er een digitale agenda gebruikt. Deze agenda is in te
zien via het Schakelmailadres van uw zoon/dochter.
De leerlingen weten allemaal hoe dit werkt. Ze kunnen u laten zien wat er op het programma staat en
welk huiswerk er gemaakt of geleerd moet worden.
Op tijd komen, jassen ophangen en lopen op de gang
De afgelopen tijd hebben we met alle leerlingen en leerkrachten ‘gewerkt’ aan bovenstaande
onderwerpen. Het resultaat is dat het steeds netter en rustiger wordt op de gang. Het op tijd komen,
heeft nog niet iedereen onder de knie. Om onze lestijd optimaal te kunnen benutten is het van belang
dat we de lessen op tijd kunnen beginnen. Hiervoor hebben we de hulp van u als ouder nodig. Helpt u
mee om dit te bereiken?
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Ouderbijdrage
Enige tijd geleden is u verzocht om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor het
schoolreisje te betalen. Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep. Aan de ouders die er
nog niet aan toegekomen zijn de bijdrage te betalen, wil ik vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.
Bestemming schoolreis
De bestemmingen van de schoolreizen zijn bekend. Op donderdag 15 juni gaan de leerlingen van
groep 1 t/m 4 naar de Julianatoren. De leerlingen van groep 5 t/m 7 gaan naar de Efteling. Groep 8 is
deze dag vrij; zij gaan later in de maand juni met elkaar op kamp.
Kerstfeest
Graag informeren wij u alvast over de Kerstviering op donderdagavond 22 december. Het belooft een
mooie avond te worden met als thema: ‘Uitzien naar het Licht’.
Alle leerlingen beginnen in hun eigen groep met een kerstdiner. Vervolgens begeven wij ons met
lichtjes richting de kerk, waar de viering plaatsvindt voor alle ouders en kinderen. Voor groep 3 t/m 8
begint de avond om 17.30 uur in de klas; voor de kleuters om 18.00 uur in wijkgebouw ‘Maranatha’.
De gezamenlijke viering in het gebouw van de Hervormde Gemeente, begint om 19.00 uur. Meer
informatie over het kerstdiner en de lichtjeswandeling naar de kerk ontvangt u later. Wij kijken er naar
uit!
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Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk
extra vrije dag; alle leerlingen zijn vrij

Psalm van de week
28 november
5 december
12 december
19 december

Psalm 81 vers 1
Psalm 84 vers 3
Psalm 87 vers 4 (7)
Kerstliederen

Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
December
Lied 465: Hopen en uitzien naar het licht
Lied 598: Als alles duister is
Tot slot
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht,
een wereld waar het licht is.
Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
Hartelijke groet, mede namens het team, Petra Eindhoven
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