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Agenda



12 december : alternatieve stakingsdag
13 december : studiemiddag gepersonaliseerd

onderwijs
 20 december : Expeditie

Bethlehem
 22 december : kerstvakantie

Bijbelrooster
Weken 49 t/m 51: Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van
een kind in een kribbe, koninklijke geschenken,
het belang van delen en geven.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 49: Verlangen naar een kind (Lucas 1, 5-25;
57-79)
week 50: Een geschenk uit de hemel (Matteüs 1);
Drie wijze mannen (Matteüs 2, 1)
week 51: De wijzen komen bij het paleis (Matteüs
2, 2-9); Jezus wordt geboren (Lucas 2, 1-7)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 49: Toch nog! (Lucas 1, 5-57); Ook dat nog
(Matteüs 1, 20)
week 50: Jozef krijgt een droom (Matteüs 1, 2125); Aan het verkeerde adres (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Cadeaus voor een koning (Matteüs 2, 811); Ontsnapt (Matteüs 2, 13-23)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 49: Onmogelijke dingen (Lucas 1, 5-57); Dromen van trouwen (Matteüs 1, 20)
week 50: Een kostbaar kind (Matteüs 1, 21-25);
Twee koningen (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Goud, wierook en mirre (Matteüs 2, 811); Tweekoningen (Matteüs 2, 13-23)

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand december staat centraal: “Alle spullen goed idee, daar
doe je zuinig mee” .

Adventstijd 2017
We moeten het niet vergeten, we leven weer in
de adventstijd! Een tijd waarin we met elkaar toeleven naar de geboorte van de Here Jezus, al duizenden jaren geleden. In de tijd van alle pakjes en
cadeautjes en surprises denken we met elkaar na
over het Mooiste Geschenk wat ons is gebracht:
God met ons, Immanuel!
Zo kijken we ook al erg uit naar het “levende”
kerstverhaal in Expeditie Bethlehem.
Expeditie Bethlehem
Zoals u ook al kon lezen in de vorige nieuwsbrief
zijn de voorbereidingen in volle gang. En wat is er
al een enorme belangstelling! Ruim de helft van
de tickets is al gereserveerd, en dat betekent als u
nog geen tickets hebt dat u snel actie moet nemen….. Dit mag u niet missen!

Stakingsdag 12 december
Zoals u al hebt gezien in de brief die we u eerder
stuurden, hebben we voor a.s. dinsdag 12 december een alternatieve stakingsdag voor ogen.
Als team onderstrepen we de uitgangspunten die
ten grondslag liggen aan deze stakingsdag echt
wel, maar we vinden het ook verstandig om in
deze periode de kinderen weer een dag niet op
school te hebben. Onder het motto : “samen bakken we er goed onderwijs van” hebben we die dag
een manier gevonden om samenwerkend leren
gestalte te geven, waarbij we u als ouders aan het
einde van een, weliswaar iets kortere, werkdag
graag uitnodigen voor een kopje koffie/thee met
een eigen gebakken product van onze leerlingen.
(zie eerder verstuurder ouderbrief)
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