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Kind op Maandag
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze
een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst
Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon
meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Advent
De adventstijd is begonnen en dat betekent dat wij elke maandag beginnen
met een gezamenlijke weekopening
om zo toe te leven naar het feest dat
komen gaat: KERSTFEEST.
Dit jaar is het thema: Tel je mee?

Jarigen
Omdat er volgende week geen
nieuwsbrief verschijnt, een heel rijtje
jarigen:
Op 9 december wordt Timo 8 jaar,
op 12 december wordt Gerlof 9 jaar
en Denise 12 jaar!! Gefeliciteerd!

Zendingsgeld
De opbrengst van deze week was € 21,00

Welkom op school
Lutein Brouwer is 4 jaar geworden en zit nu in groep 1.
Welkom Lutein! En welkom aan de ouders van Lutein.
We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school zullen hebben.

Atletiek
Op 11 en 13 december staan de gymlessen van groep 3 t/m 8 in het teken van atletiek.
Dit als voorbereiding op de Adventure Run op zaterdag 15 december. De lessen worden
verzorgd door Esther Renes. Zij is buurtsportcoach op Ameland. Voor de opruimouders
van donderdag 13 december vervalt dus de beurt.
Misschien heb je nu extra veel zin om ook mee te doen aan de Adventure Run. Opgeven
kan nog net via de website: https://adventurerun.nl

Sinterklaas
We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas en zijn Pieten de
school graag weer een bezoek willen
brengen. Woensdag 5 december mogen
de kinderen, ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden in de Kuul komen om de verjaardag van Sinterklaas te
vieren.
Om 10.45 uur gaan de deuren open en
om 11.00 uur begint het feest.

Feest in groep 5/6
Op vrijdag 7 december sluiten we de week
feestelijk af. Juf Annet viert haar verjaardag in de klas. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed op school komen en de
pauzehap mag thuis blijven.
Kosteloos materiaal
Onze kasten met kosteloos materiaal zijn weer goed gevuld. Wel hebben
we voor de kersttijd nog glazen potten en potjes nodig om lichtjes van te
maken. Helpt u ons sparen?
Ook tijdschriften waaruit we kunnen knippen zijn meer dan welkom.

Geheugensteuntje
Soms raken gewoontes en afspraken ineens wat in het vergeethoekje. Daarom nog even wat
afspraken:
- Voor in de pauze graag fruit meegeven.
- Eten en drinken het liefst in een beker en bakje, zodat we minder afval hebben.
- In de klas geen snoep en/of kauwgom.
- Op tijd op school komen maar niet tè vroeg.

Kerstfeest 2018
Op donderdag 20 december vieren we met alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere familie het kerstfeest.
We doen dit in de Hervormde kerk in Hollum. Het begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Omdat we ‘s avonds naar school gaan hebben alle kinderen ‘s
middags vrij. Vrijdag de 21ste gaan we nog gewoon naar school en dan begint om 12
uur de kerstvakantie!!
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