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16 december 2016
Kerstfeest - Warmte - Wensen
Mensen, allemaal verschillend,
die elkaar vinden
rond een stal,
rond een Kind,
rond een gebeuren dat ons ontroert,
rond Gods liefde voor de mensen,
zichtbaar in de komst van Zijn Zoon;
onze Redder.

Het einde van het jaar nadert. De school is in kerstsfeer gebracht. De voorbereidingen voor de
Kerstviering zijn in volle gang. Er worden liedjes geleerd, verhalen verteld en kaarsjes aangestoken.
Zo leven we met elkaar toe naar het Kerstfeest.
Kerststukjes
Dinsdagmiddag 20 december gaan we met alle leerlingen kerststukjes maken. Hiervoor hebben we
verschillende spullen nodig:
- groene takken
- kaarsen
- bakjes
- kerstversieringen
- snoeischaren (voorzien van naam)
- glazen potjes (voor de Kerstviering)
Wilt u komen helpen bij deze activiteit, stuur dan een mail naar willemijn.vanzijl@schakelvinkeveen.nl
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Kerstfeest
De Kerstviering in de kerk wordt voorafgegaan door een kerstdiner. De leerlingen van groep 1 en 2
worden om 18.00 uur in Verenigingsgebouw Maranatha verwacht (Herenweg 207). De leerlingen van
groep 3 t/m 8 zijn om 17.30 uur welkom op school. Met elkaar zullen we genieten van alle
meegenomen hapjes. Na het eten lopen we gezamenlijk naar de kerk. We worden tijdens deze
wandeltocht bijgelicht door de ‘ster-lampionnen’ die de leerlingen hebben gemaakt. De leerlingen van
groep 1 en 2 komen ook met brandende lampion naar de kerk waar we elkaar ontmoeten.
De viering met als thema ‘Uitzien naar het Licht, begint om 19.00 uur. Iedereen die de viering bij wil
wonen is van harte welkom in de Hervormde Kerk van Vinkeveen (Herenweg 201).
Afscheid en welkom
Volgende week nemen we afscheid van Lianne, leerkracht van groep 1. Zij heeft zich vol
enthousiasme ingezet voor de kinderen. Lianne, hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan!
Het was een waardevolle tijd met elkaar!
Na de Kerstvakantie zal Hanneke haar werkzaamheden op school weer op zich nemen. Zij heeft
genoten van haar verlof en ziet er naar uit om weer op school aan het werk te gaan. Hanneke, fijn dat
je na de Kerstvakantie weer in ons midden bent!
Eind januari keert Jacqueline terug van haar verlof. Vanaf die tijd gaat ze op donderdag en vrijdag
lesgeven aan groep 6b/7. Dit betekent dat we dan afscheid moeten nemen van Lizanne. Ook voor
Lizanne geldt dat ze zich volop heeft ingezet voor de Schakel. Lizanne, we wachten nog even met
afscheid nemen; maar we willen je in deze nieuwsbrief alvast hartelijk bedanken voor het door jou
verrichte werk. Dank! Ook Judith: bedankt voor de extra uren die je hebt gewerkt om Jacqueline te
vervangen. Heel fijn dat de vervanging op deze manier kon verlopen.
Tot aan de zomervakantie maakt Jacqueline op woensdag gebruik van haar ouderschapsverlof. Jorne
blijft groep 5/6a op de woensdagen les geven. Jorne, fijn dat je de vervanging van Jacqueline
voortzet!
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Luizencontrole
De Kerstvakantie is nog niet aangebroken en we kijken alweer naar het nieuwe jaar. Op maandag 9
januari staan de luizenmoeders weer klaar om alle leerlingen te controleren. Om deze controle goed te
kunnen uitvoeren, is het van belang dat de haren van de kinderen schoon zijn. Deze dag dus géén gel
in de haren en ook geen ingevlochten haren. We raden u aan het haar van uw zoon/dochter,
voorafgaand aan de controle op school, thuis vast grondig te controleren.
Nieuwjaars koffie/thee-uurtje
Om elkaar in het nieuwe jaar het allerbeste toe te wensen, organiseren we op school een koffie/thee
moment. Op maandag 9 januari staat vanaf 14.15 uur de koffie en de thee voor u klaar.
Om het nog iets aantrekkelijker te maken, doen we er ook nog iets lekkers bij! Komt u ook?
Schoolfruit
Ook in het nieuwe jaar krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit
aangeboden. Dit project loopt tot april 2017.
Studiedag op vrijdag 24 maart; alle leerlingen zijn vrij!
U weet dat lezen een belangrijke plaats inneemt bij ons op school. Uit dit feit vloeit voort dat we ook
extra aandacht willen besteden aan begrijpend lezen. Op vrijdag 24 maart hebben we met het team
een studiedag over dit onderwerp. Alle leerlingen zijn dus vrij op deze vrijdag.
Dat we belang hechten aan lezen is binnenkort ook in de bibliotheken van Vinkeveen en Wilnis te
zien. Daar zijn speciale boekenleggers te verkrijgen waar de Schakel op vermeld staat.
Alle leerlingen van de Schakel krijgen op school zo’n boekenlegger uitgereikt.
Gevonden voorwerpen
Bij de tribune staat een bak met gevonden voorwerpen. Deze bak blijft daar staan tot en met
donderdag 22 december. Kijkt u of er nog 'verdwenen' spullen van uw zoon/dochter bij zijn?
Komende periode
december 2016
dinsdag
20
donderdag

22

vrijdag
januari 2017
maandag

23

woensdag
donderdag
dinsdag

11
19
24

09

Psalm van de week
19 december
09 januari
16 januari
23 januari

kerststukjes maken
afscheid van juf Lianne
kerstdiner
Kerstviering in de kerk
extra vrije dag; alle leerlingen zijn vrij
weer naar school,
luizencontrole
nieuwjaars koffie/thee-uurtje
juf Lizanne jarig
verjaardagsfeest en afscheid van juf Lizanne in groep 6b/7
instrumentencircuit groep 5,6,7

Kerstliederen
Psalm 89 vs 1
Psalm 92 vs 1
Psalm 21 vs 5 (3)

Lied van de maand uit het Nieuwe Liedboek
December
Lied 465: Hopen en uitzien naar het licht
Lied 598: Als alles duister is
Januari
Lied 528 Omdat Hij niet ver wou zijn
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien
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Tot slot
Laten we als herders
blijven zoeken naar de ster.
Laten we als engelen
blijven zingen van vrede.
Laten we als Jezus
blijven zoeken naar wie ons nodig heeft.
Fijne Kerstdagen en een goed 2017 gewenst,
namens het team,
Petra Eindhoven
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