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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:
27 nov.
Nieuwsbrief
04 dec.
Sinterklaasfeest op
school
16 dec.
Kerstfeest op school
18 dec.
Nieuwsbrief
12.00 uur kerstvakantie

Aankomende zondag 29 november 2020 is het 1e adventszondag. De tijd van verwachting. Wij kijken uit naar de komst
van Jezus.
In de komende periode horen de kinderen de verhalen over de
aankondiging en geboorte van Jezus.
Tijdens het Kerstfeest op school zal het thema zijn
‘Lichtdragers van God’. In deze soms zo donkere tijd hebben
wij weinig hoop en zijn wij vaak terneergeslagen. Ook in de tijd
van Jezus was dit vaak zo. God liet door de mensen heen Zijn
Licht schijnen. Zacharias, Elizabeth, Maria en Johannes waren
lichtdragers van God. Maar de belangrijkste Lichtdrager is
Jezus. Hierover horen de kinderen meer tijdens de
Kerstviering
Voor de komende maand is het psalmrooster als volgt:
Maandag 07 december: psalm 131:1 Weerklank,
Maandag 14 december: psalm 132:1 Weerklank
Daarnaast zullen wij in deze weken ook de liederen voor de
Kerstviering zingen
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Personeel
Op zaterdag 14 november jl. kregen wij van juf Marloes en Jelle mooi nieuws. Hun dochter Nina is op
deze dag geboren. Het gaat goed met juf Marloes en Nina. Als u een kaartje wilt sturen dan kan dat
naar: Familie van Vugt, Kievitsven 4, 4264 WB Veen

Spullen van thuis
Het komt geregeld voor dat kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen. Vaak voegt het niets
toe aan het onderwijs en is het storend voor de leerkracht in de klas. Daarom wil ik u vragen om met
enige regelmaat de tas van uw kind(eren) te checken voordat hij/zij naar school gaat en alle spullen die
niet nodig zijn op school, thuis te houden. Alvast bedankt!

Kanjertraining
Op dinsdag 24 en woensdag 25 november jl. hebben wij als team
de Kanjertraining gevolgd. Vanaf aankomende maandag t/m de
kerstvakantie starten de groep 3 t/m 8 met de uitleg van de
methode. In het kort horen zij dan wat de petten betekenen en
welke Kanjertaal gebruikt zal worden in de school. Normaal leer je
dit in groep 1-2, maar omdat wij in één keer schoolbreed de methode invoeren is hier een
overstapprogramma voor. Na de kerstvakantie zal ook groep 1-2 starten met de nieuwe methode. Voor
de kerstvakantie ontvangt u van ons nog een brief met een heldere uitleg over wat de Kanjertraining is.

Kerstviering
Eerder deze maand hebben wij u gemeld dat wij de Kerstviering met
alle kinderen in de hal zouden gaan vieren. Vorige week kregen wij
van GGD Gelderland Zuid het dringende advies om de Kerstviering
niet met de hele school in de hal te doen, maar om het in elke klas
apart te vieren. Dit om zoveel mogelijk beweging in de school te
voorkomen. Elke groep zal het Kerstfeest in de eigen klas vieren. Na
de viering zal de PowerPoint naar u worden gemaild, zodat u ook
weet waar de Kerstviering over is gegaan.
Doordat de Kerstviering nu tijdens schooltijd is hebben de kinderen
de volgende ochtend geen uitslaapmoment.

Glazen potje
In de week van de Kerstviering willen wij met alle kinderen van de school een glazen potje versieren.
Mocht u thuis nog een glazen potje hebben. Zou u deze dan aan uw kind mee willen geven.

Vrijdag 18 december a.s.
Op vrijdagochtend 18 december a.s. hebben de kinderen tot 12.00 uur school. Daarna is de hele school
vrij!
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Wie zijn er jarig in december?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
03 dec. Guus van Hemert
05 dec. Benthe van der Meijden
10 dec. Mark van Boggelen
Maikel Orth
12 dec. Xem Bauman
Tren Voets
16 dec. Madelief van Heusden
Kyara Schrotter
17 dec. Hannah van Heijningen
18 dec. Sarah van der Meij
25 dec. Julia Kolbach
29 dec. Guus van Helden
30 dec. Mirthe van der Schans
Macey Vos
31 dec. Tamara van Brakel

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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