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STILLE NACHT
Het was een stille, donkere nacht
In Bethlehem heerste een diepe rust
Mensen waren zich van niets bewust
Niemand had iets bijzonders verwacht.
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Onze nieuwsbrief verschijnt aan het
einde van de maand en wordt
verstrekt
aan
alle
ouders/verzorgers
van
onze
leerlingen. De brief kunt u ook
lezen op onze website.

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven wij ‘Deo
Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij zijn in
leven, dan zullen wij dit of dat
doen.’
Belangrijke data:
21-dec.
8.30-12.00 uur school
12.00 uur vakantie!
5e nieuwsbrief
07-jan
1e schooldag 2019
09-jan
8.30 uur gebedskring
09-jan
hoofdluiscontrole
25-jan
6e nieuwsbrief

Maar in deze nacht is het geschied
Jezus, Gods zoon werd geboren
En allen zouden het moeten horen
Want de mensen wisten het niet.
Jezus, geboren in een stal te Bethlehem
Zijn wieg was een simpele voederbak
Geen luxe, alles wat nodig was ontbrak
Elders was helaas geen plaats voor Hem.
Een koude , donkere stille nacht
Waarin plots een heldere ster verscheen
Een prachtige ster die niet meer verdween
En die de herders naar Bethlehem bracht.
De plaats waar Jezus geboren was
De Redder van de mensheid
De engelen zongen terzelfder tijd
Zo zuiver en helder als glas:
“Ere zij God in de hoogste hemel
En vrede op aarde voor alle mensen
Die Hij liefheeft”.

Woensdag mochten wij met elkaar het Kerstfeest vieren.
De geboorte van Jezus onze Verlosser. Wat een kostbaar
geschenk heeft God aan ons gegeven.
In de afgelopen weken hebben wij aan de kinderen de
verhalen rondom Kerst verteld. Bijzonder om zo vanaf 1 e
advent naar Kerst toe te leven.
Na de kerstvakantie horen de kinderen de bijbelverhalen van
de eerste jaren van Jezus’ leven en het eerste grote wonder
dat Jezus deed in Kana.
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Terugblik
Informatieavond ‘Andere schooltijden’
De enquête ‘andere schooltijden’ is gesloten. Bedankt voor het invullen. Op 14 januari a.s. komt de
werkgroep bij elkaar om te kijken wat er uit de enquête van ouders en leerkrachten is gekomen. Ellen
Vernooij heeft n.a.v. de oproep in de nieuwsbrief aangegeven deel te willen nemen aan de werkgroep.
De werkgroep bestaat nu uit Martijn van Duren, Ellen Vernooij, Carola Demper, Ellen Vervoorn en
ondergetekende. Eind januari hoop ik u meer te kunnen vertellen over de uitslag.
Sinterklaas
05 december jl. hebben 2 pieten ons verblijd met een bezoek. Wat was het gezellig in de klassen. De
kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een mooi cadeautje gekregen en wat hebben de kinderen van groep
5 t/m 8 allemaal mooie surprises en gedichten gemaakt.
Kerstviering
Op woensdag 19 december jl. hebben wij met elkaar het kerstfeest in de kerk mogen vieren. Wat was
het een mooie viering met als thema ‘Jezus is de Morgenster’. De collecte heeft €225,45 opgebracht. De
helft is overgemaakt naar de voedselbank en de andere helft is bestemd voor onze sponsorkinderen.
Eerste schooldag in januari 2019
Op maandag 07 januari 2019 zal om 8.20 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer
te kunnen begroeten!
Groep 0
Vanaf maandag 07 januari 2019 starten wij weer met groep 0. In het komende voorjaar hopen wij een
hele kring met nieuwe leerlingen te verwelkomen. Wij noemen de namen in de volgorde waarop ze gaan
instromen: Noud Kolbach, Thomas Vos, Reza van Zandvliet, Seline Schrotter, Sterre van Heusden,
Dennis de Gaaij, Ruben Maas.
Sommigen zullen pas helemaal aan het eind van het schooljaar komen wennen, maar wij willen ook hen
alvast welkom heten. Wij hopen dat deze nieuwe leerlingen allemaal snel hun plekje binnen de muren
van ‘De Burcht’ zullen vinden!
Gebedskring
Op woensdagochtend 09 januari a.s. om 8.30 uur zal de gebedskring weer bij elkaar komen. De
brievenbus voor de gebedspunten staat bij de kleuters in de gang.

Wil je met ons delen, schrijf je vragen aan de Heer,
Of ergens voor danken deze keer.
Want bidden is met God praten,
aan Hem kun je alles overlaten.
Hij is trouw en zegt: ‘Ik hou van jou’.
Wat je ook schrijft,
weet dat het tussen ons en God blijft!
Namens de gebedskring
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Hoofdluiscontrole
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 09 januari a.s. Let u erop dat de
kinderen dan geen gel of lak in het haar hebben en een eenvoudig kapsel (dus geen ingewikkelde
knotjes of vlechten).
Toetsen
Middenin het schooljaar, in de maanden januari en februari staan er een hele rij toetsen gepland voor
Rekenen, Lezen, Woordenschat, Spelling en Begrijpend lezen. Deze toetsen vormen voor de
leerkrachten en de leerlingen een belangrijk meetmoment. Deze toetsen horen niet bij de methodes die
wij op school gebruiken, maar zijn ontwikkeld door Cito. Deze toetsen meten het niveau van de
leerlingen. De scores, die de leerlingen op deze toetsen behalen, worden uitgedrukt in de cijfers I t/m V.
Daarbij is I het hoogste niveau en V het laagste. Bij het aanbod van extra hulp of uitdaging weegt deze
score nadrukkelijk mee.
Rapportgesprekken
Het duurt nog even, maar ik wil alvast de data voor de rapportgesprekken noemen.
Op maandagavond 18 en dinsdagmiddag 19 februari a.s. zullen de eerste rapportgesprekken van dit
schooljaar worden gehouden.
Kijkochtend nieuwe leerlingen
Op woensdagochtend 13 februari a.s. is er van 9.30-10.30 uur weer een kijkochtend voor nieuwe
leerlingen, kinderen die voor 31 december 2020 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse
hebben in onze school? Deze ouders zijn van harte welkom!
Wie zijn er jarig in januari?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
07-jan
08-jan
10-jan
12-jan
16-jan
19-jan
22-jan
23-jan
25-jan

Tara-Jill van Aalst
Milan van den Anker
Kim van de Laar
Melia Krielaart
Karlijn Hak
Robin Hak
Corlinde van Ingen
Rebecca Maas
Ilona van Hees
An Mei van Tongeren
Daniël Blank

Gezegende Kerst en een goede vakantie gewenst ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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