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Donderdag 8 december 2016
Nummer 8 | 2016 - 2017

Agenda


22 december
Kerst in de Kerk.
Uitnodiging volgt.



23 december
Continurooster groep
5 t/m 8 (tot 14.00 uur)
waarna kerstvakantie.

Advent
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
Niet als een kind en niet in een kribbe,
maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn,
dan zal het altijd kerstfeest zijn.
Advent betekent ‘komst’. Het is een periode voorafgaand aan de Kerst. Christenen denken dan terug aan hoe Gods volk eeuwenlang op de Messias
heeft gewacht. En ze zien uit naar Jezus’ tweede
komst, wanneer zijn Vrederijk gevestigd zal worden op de nieuwe aarde. Daarvan zongen de engelen al in de kerstnacht: Vrede op aarde.



Maandag 9 januari 2017
Start nieuwe jaar

Kerstkaarten
De trend vanuit de vorige jaren is, dat kinderen
op school kerstkaarten uitdelen aan een selecte
groep klasgenoten. Dat vinden wij geen goede
ontwikkeling. Wij willen
u daarom vragen om de
kerstkaarten op de privéadressen door de brievenbus te doen. Postbode spelen is leuk! En op
school voorkomt het tranen en scheve gezichten.
Dat is minder passend bij
de kerstgedachte ;-)
Wij rekenen op uw medewerking!

Bijbelrooster
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 50: Een engel bij Maria; Jozef en Maria
moeten op reis
Week 51: Geen plaats in de herberg; De herders
als eersten bij het kind.

Minimaregeling
De gemeenteraad heeft besloten om de minimaregelingen uit te breiden. Wellicht komt u nu ook
in aanmerking. Het aanvraagformulier en alle informatie vindt u op de website van de gemeente:
www.waddinxveen.nl/minimaregelingen
De aanvraag kan uitsluitend met behulp van uw
DigiD worden ingediend, vóór 31 december 2016.

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 50: Een heel gewoon meisje.
Week 51: Een boodschap van de keizer; Een koning in een voerbak.

Regel van de maand december
“Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal
vriendjes zijn.”

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 49: Een engel in de tempel.
Week 50: Een gewoon meisje.
Week 51: Met dank aan de keizer; Een boodschap
voor herders.
Versiering
De school is in één dag weer prachtig versierd
door de commissie. Wat een werk hebben jullie er
van gemaakt! Het ziet er bijzonder gezellig en
sfeervol uit.

Vorige maand was de regel
“Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je
geen problemen”.
Herstel juf Lida
Het is fijn te kunnen melden dat Juf Lida (groep
1/2) na de kerstvakantie weer hoopt te gaan beginnen voor de groep.
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Namens alle ouders een “chapeau” voor deze collega’s! Weet u nog iemand die lesbevoegd is, of
bent u zelf zo iemand? Meldt u zich dan alstublieft
bij de directeur.

Jubileum juf Yvonne
Afgelopen week was juf Yvonne 25 jaar in dienst
bij de Stichting LEV. We hebben daarom als team
een klein feestje gevierd met bloemen en cadeaus
voor de jubilaris.
Yvonne is begonnen als invaller op de Koningin
Beatrixschool. Zij had hier haar kinderen op
school. Yvonne is een echte onderbouwjuf. Zij
weet een fijne werksfeer te creëren waarin de
kinderen goed gedijen. Daarbij houdt zij oog voor
het individuele kind.
We bedanken Yvonne voor haar grote inzet en
hopen dat zij nog lange tijd het werkplezier en de
gezondheid mag behouden!
Vervanging
Het was de laatste tijd weer in het nieuws. En ook
wij hebben er volop mee te maken: er zijn nauwelijks invallers die kunnen worden ingezet bij ziekte
of verlof van leerkrachten.
Het onderwijs wordt hard geraakt door de nieuwe
flexwet (Wet Werk en Zekerheid). Een invaller die
in drie jaar zes keer is opgeroepen, moet een vast
contract krijgen. Dat is voor de schoolbesturen
een groot financieel risico. Eén invalbeurt van een
dag geldt al als een tijdelijk contract…

Ouderbijdrage
De penningmeester laat weten dat de ouderbijdrage nog niet door iedereen is betaald. Wellicht
is dit u ontgaan door alle drukte. Wilt u dit alsnog
doen vóór het einde van dit kalenderjaar? Het bedrag is 30 euro per kind. Het bankrekeningnummer is NL60 RABO 0366879359
Terugblik op het Sinterklaasfeest
Op 5 december is meester Geert, tot ieders grote
verbazing en ook die van hemzelf, getrouwd! Een
aantal moeders vond dat het te lang duurde voordat hij eens ging trouwen, dus hebben ze zelf
maar een feestje georganiseerd!
In het diepste geheim werden de voorbereidingen
getroffen: er werd een pak geregeld, door Anne
Lotte werd een bruidstaart gebakken en de confetti en kinderchampagne werden ingeslagen. Gelukkig hadden ze ook snel een bruid voor hem gevonden en tijdens het grote Sinterklaasfeest werd
het huwelijk gesloten.
Aan het eind van de ochtend werd hij met een
smoes naar de gemeenschapsruimte gelokt om
daar, met de hele school als publiek, door Debby
te worden getrouwd met Sinterklaas als getuige.
Na de hele ceremonie werden de ringen uitgewisseld en werd het feestje in groep 8 doorgezet met
taart en kinderchampagne. Meester Geert sprak
over 'de mooiste dag uit mijn leven!'

De schoolbesturen in de regio hebben daarom en
invalpool gevormd. Echter: deze pool is bij periodes van griep en korttijdelijke vacatures al snel
leeg.
We zijn daarom bijzonder blij, dat sommige collega’s bereid zijn om een dag extra te werken. De
kinderen krijgen les van een bekende leerkracht
en hoeven niet te worden verdeeld over andere
groepen of – in het ergste geval - naar huis te
worden gestuurd.
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