13-12-2018
GEBOORTE MICK MEIJERINK
Op 11 december is Mick Meijerink geboren.
Mick is de zoon van juf Berdien en haar man Emiel.
We wensen het gezin veel geluk en Gods zegen toe!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERSTVIERING
Woensdag 19 december aanstaande houden we om 19.00 uur onze Kerstviering in Kerkelijk
Centrum Irene.
Deze week hebben de leerlingen een uitnodiging meegekregen waarin familieleden van 4 jaar en
ouder van harte uitgenodigd worden om deze kerstviering mee te beleven.
Collecte kerstviering
De collecte tijdens de kerstviering is dit jaar bestemd voor:
Stichting Compassion in Tanzania
Hieronder de uitleg:
Uw bijdrage voor de collecte mag dit jaar gaan naar kansarme kinderen in Tanzania.
In de herfst van 2019 zal meester Steven, ‘de Muskathlon’ gaan lopen in Tanzania samen met zijn vrouw!
Dit houdt in dat ze een halve marathon (21 km) gaan hardlopen via de stichting Compassion.
Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze een verschil willen maken in deze wereld.
U als ouder ziet uw kind als het meest kostbare in het leven en hebt er alles voor over om uw kind een leven te
schenken, waarin het veilig en gelukkig mag opgroeien.
Maar wat als je leven als kind niet veilig is. Wat als je niet gelukkig kunt zijn, omdat je al dagen niets hebt gegeten,
geen onderwijs krijgt waardoor je geen toekomstperspectief hebt of wat als je niet eens meer ouders hebt?
Ook al leven deze kinderen 7.000 km verder van hier, WE KUNNEN ER WAT AAN DOEN!
Ze hebben als doel om € 10.000,- bij elkaar te werven. Met dit geld kunnen ze 10 kansarme kinderen weer een
toekomst bieden. Er wordt gezorgd voor gezonde maaltijden, onderwijs, medische zorg en geestelijke verzorging.
Kortom: alle basisbehoeften.
U kunt een eenmalige gift in de collectezak doen. Echter bestaat er ook de mogelijkheid om rechtstreeks een kind te
“adopteren”. U zorgt dan voor de benodigde financiële hulp en onderhoudt schrijfcontact. Op dezelfde manier
hebben zij ‘Praise’ uit Oeganda leren kennen. Mocht u deze optie overwegen, dan kunt u bij meester Steven terecht.
U helpt hen hierdoor ook verder in hun project, want elk kind zal hun doel € 1.000,- “opleveren”.
Via de volgende links kunt u hun verhaal nog verder lezen en eventueel doneren:
https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2454/steven-abbes.html
https://www.muskathlon.com/…/deel…/2412/diewertje-abbes.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEERLINGENLIJST
Een aantal ouders willen graag een leerlingenlijst van de groep waar hun kind in zit. Dit omdat er
speelafspraken zijn of om de kerstkaartjes te kunnen versturen. In verband met de privacywet
mogen we deze leerlingenlijst als school niet automatisch meer meegeven. Hiervoor hebben wij
toestemming nodig van de ouders. Begin januari zullen wij een toestemmingsformulier meegeven
waarop u als ouders aan kunt geven voor welke zaken u wel of geen toestemming geeft. Wanneer
alle formulieren weer terug zijn op school, kunnen wij een leerlingenlijst meegeven van de
kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven.
Na de kerstvakantie volgt hierover verdere informatie.

NIEUWE LEERLING
Op maandag 17 december verwelkomen we Guus Hoveling als leerling van groep 1.
Guus, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen jou veel plezier op
onze school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 10 december was € 46,74

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Bijbelboekje: Zacharias en Elisabeth
De geboorte van Jezus; de herders
Bijbelboekje: De geboorte van Jezus

Lucas 1 en 2

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij
klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog
niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.
* Jezus wordt geboren
* Herders in het veld
* Simeon en Hanna

Lucas 2:1-7
Lucas 2:8-20
Lucas 2:22-40

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Rekenen: dinsdag 18 december toets tafel van 8
GROEP 5b
Rekenen: dinsdag 18 december toets tafel van 8
GROEP 8a
Engels: dinsdag 18 december toets
GROEP 8b
Engels: dinsdag 18 december toets

Woensdag 19 december

AGENDA
’s Avonds: kerstviering in Irene om 19.00 uur

We wensen u en jullie een fijn weekend!
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