20-12-2018

Kerstfeest is een feest van vrede
vrede hier en overal.
En die vrede voor de mensen
is begonnen in een stal.

Kerstfeest is een feest van lichtjes
lichtjes in de duisternis.
In een wereld waarin het leven
lang niet altijd vrolijk is.

Kerstfeest is een feest voor mensen
mensen groot en klein.
En voor ieder op de wereld
wil de Heer de Vader zijn.

Kerstfeest is een feest van liefde
liefde die God heeft voor jou en mij.
Laat ons uit die Liefde leven
zet de ruzies maar opzij.

Kerstfeest is het feest van Christus
Zoon van God al lang verwacht.
Laten wij nu Hem aanbidden
die ons licht geeft in de nacht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KERSTVIERING
We kijken met een heel tevreden gevoel terug op de kerstviering van gisteravond. De kerk zat
helemaal vol. En was erg mooi versierd. Alle kinderen hebben een mooie versiering gemaakt en
ook de kinderen die een bijdrage leverden in de viering hebben goed hun best gedaan.
De collecte voor kansarme kinderen in Tanzania heeft het ongelooflijke bedrag van € 1000,opgeleverd en daarnaast heeft er ook nog iemand besloten om een kindje te “adopteren”!
We willen u en jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit mooie bedrag.
Mocht u geraakt zijn door het verhaal van meester Steven, nog willen doneren/adopteren of meer
informatie willen hebben, dan kunt u op de link hieronder drukken:
https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2454/steven-abbes.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERSTVAKANTIE
Morgen om 11.45 uur begint voor iedereen de kerstvakantie. De groepen 5 t/m 8 hebben
morgenmiddag dus vrij.
We hebben vakantie tot en met vrijdag 4 januari 2019. Op maandag 7 januari gaan de deuren
weer open en hopen we iedereen weer te begroeten.
We wensen u en jullie een hele fijne vakantie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 17 december was € 40,70

NIEUWE LEERLINGEN
Maandag 7 januari verwelkomen we de volgende kinderen als instroomleerlingen
in groep 1: Sanne Stegehuis, Florian Schreur, Noud Leussink
We vinden het fijn dat jullie bij ons op school komen en wensen jullie veel plezier
op onze school!

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Herhalen van de verhalen
Bijbelboekje: De geboorte van Jezus
De wijzen uit het Oosten
Mattheüs 2 : 1-12

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Wie wijst jou de weg?
Mattheüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster
wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou
worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze
naartoe kunnen gaan.
* De wijzen uit het Oosten
* Naar Egypte
* Naar Galilea

Mattheüs 2:1-12
Mattheüs 2:13-18
Mattheüs 2:19-23

ANDERE INFORMATIE
GROEP 8a
Op maandag 14 en dinsdag 15 januari zijn de gespreksavonden voor deze groep. Vandaag
hebben de kinderen een brief meegekregen.
GROEP 8b
Op maandag 14 en dinsdag 15 januari zijn de gespreksavonden voor deze groep. Vandaag
hebben de kinderen een brief meegekregen.
AGENDA

Dinsdag 8 januari

Groep 1 en 2 cultuureducatie op school: “Mijn schaduw”

We wensen u en jullie gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019!
Team CBS Nieuwoord
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