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Agenda
 22 december : kerstvakantie
 8 januari : de school begint

26 januari : studiemiddag
team : lln. bovenbouw vrij

weer
 10 januari : hoofdluiscontrole

Laatste KBbrief 2017
Het jaar 2017 is bijna voorbij. Een bijzonder jaar
waarin een heleboel dingen zijn gebeurd en veranderd. Bij het naderende einde van een jaar kijken
we vaak terug, maar ook vooruit!
Bij terugkijken word ik altijd wat weemoedig….weet je nog van toen? Hoe zou het nu zijn
met hem of haar, dat was erg verdrietig of juist
heel mooi ! En je komt tot de conclusie :
“Wat vliegt de tijd!” Of eigenlijk: wat vliegen
wij……
Maar waar vliegen we naar toe? Reikhalzend uitkijken naar een nieuwe school of een vakantie,
een jubileum of een verjaardag, een nieuw gebouw of nieuwe baan? Natuurlijk is dat goed,
maar laten we ook niet vergeten om uit te kijken
naar de nieuwe Toekomst ! Met Kerst denken we
aan het mooiste geschenk wat God ons gaf, nl. Zijn
Zoon. En dat geschenk blijft ook in 2018 van wezenlijk belang! Met Hem kunnen we de Toekomst
in! We wensen iedereen een fijne vakantie, goede
jaarwisseling en graag tot ziens in 2018!

Terugblik Expeditie Bethlehem
Wat was het woensdagavond een geweldige
avond. Het leek wel of heel Waddinxveen op de
been was om het Goede Nieuws te horen en te
zien. Het Goede Nieuws dat er grote blijdschap is
omdat de Here Jezus is geboren! Dank aan al die
honderden vrijwilligers die voor ons het Kerstevangelie levend houden. Fijn dat jij/u er was!!

Bijbelverhalen onderbouw:
week 2: Het dak op (Lucas 5, 18-20); De kinderzegening (Marcus 10, 13-16)
week 3: Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19);
Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5)
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12);
Blijf van hem af (Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 2: Bij Jezus gebracht (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15)
week 3: Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas
met het kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een
vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 2: Ook de lamme telt helemaal mee
(Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 1315)
week 3: De tiende man (Lucas 17); Een hand die
het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)
week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame
ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand januari
staat centraal: “In de school is het een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet”.

Bijbelrooster
weken 2 t/m 4: Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens
worden in de ontmoeting met de ander.
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Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om
onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag
naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te
doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het
Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete
van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien
er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de
rechter te verschijnen. Met vriendelijke groet,
Tineke den Boer Leerplichtconsulent gemeente
Waddinxveen

Van de directeur…….
Zo aan het eind van 2017 wil ik in deze nieuwsbrief even stil staan bij een ieder die op deze
school zijn of haar steentje bijdraagt : Ouders,
mr-leden, diverse commissieleden : Wat een
inzet telkens weer. We hoefden nooit tevergeefs
een beroep op jullie te doen. Geweldig bedankt
voor jullie inzet!!
Niet in de laatste plaats ook de enorme waardering voor de leerkrachten en extra ondersteuners
van ons team. In coöperatie wordt er iedere dag
hard gewerkt aan onze school in brede zin. Fijn
om in zo’n team te mogen werken.
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