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Agenda:
20 december
19 -12 / 16-1 / 27-2 / 20-3 / 17-4 / 15-5 /
19-6
21 december

Kerstvieringen op school
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 8

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 50: 10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
Week 51: 17 t/m 21 december 2018
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40

Voorwoord
Afgelopen woensdag hebben we Sinterklaas mogen ontvangen op school. Hij werd verwelkomd door
meester Harm. Ook de Pieten kwamen op ‘snelle’ fietsen het plein op. Sinterklaas werd toegezongen
door de kinderen. Echter……. er was ook een bijzondere ‘Piet’ die deel uit maakte van het gezelschap:
de ‘vergeten’ Piet. Bij de ontknoping bleek dat deze Piet vorig jaar, na 18 jaar, geen afscheid had
genomen van Sinterklaas.
Ik wil de Sinterklaascommissie (AC) hartelijk bedanken voor hun inzet om deze activiteit te doen
slagen: BEDANKT!
We zijn ons nu aan het voorbereiden op het Kerstfeest en de kerstviering, die dit jaar op 20
december in de klassen wordt gevierd. Voor berichtgeving: volg Social Schools!
De periode naar kerst wordt vooraf gegaan door Advent, een periode van verwachting.
Voordat Jezus geboren werd, moesten Jozef en Maria op reis naar Bethlehem om hun naam op een
lijst te laten zetten. Zo liet de keizer zien wie er meetelde in zijn land. Ook vandaag de dag zijn er
mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa worden elke dag namen op lijsten geschreven. Steeds
opnieuw vragen mensen zich af: Tel ik mee? Is er plek voor mij in de wereld van welvaart en geluk?
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Jezus werd geboren in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg. Zo laat God zien dat hij zich
verbonden voelt met wie onderweg is en geen dak boven zijn hoofd heeft. Het thema van deze
adventsweken is: ‘Tel je mee?’. We gaan met de kinderen veel tellen: de adventskaarsen, de dagen tot
kerst etc. Maar we werken het thema ook symbolisch uit. Wanneer tel je mee? En hoe kun je ervoor
zorgen dat een ander meetelt?
Advent zet een deur op een kier (lied)
Een engel brengt woorden die niemand verwacht.
Nu mag je gaan hopen, je krijgt nieuwe kracht.
Je hoeft niet te schrikken; geloof wat je hoort!
Vertrouw maar in stilte en leef met Zijn Woord.
Zie de zon, zie de maan,
Zie de sterren in een baan,
Sterren ontelbaar, overal vandaan,
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw Naam!

Nieuwe leerling:
Mika van der Veeken is 9 november 4 jaar geworden. In de vorige nieuwsbrief is hij welkom geheten
maar er was geen foto bij geplaatst. Nu alsnog de foto.
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Verjaardagen
8
9
10
11
11
12
16
16
18
18
19
20
20

Thijs
Lars
Stijn
Alwin
Omayra
Paul
Jenny
Linde
Caitlin
Mette
Lucas
Rosalie
Mick

6 SD
5 LW
7 AS
8 JR
2-3 MA
6 SD
6-7 ST
1-2 RJ
1-2 MA
6-7 ST
8 JR
4-5 J
3 AB

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Personeel
Op dit moment zijn er binnen de verschillende gezinnen van ons team zorgen rond de gezondheid van
gezinsleden, maar ook van de betreffende collega’s. Concreet noemen we weer even de namen van
de Fam. van Kalsbeek, de gezondheid van Thomas, maar ook van onze collega Yolanda. We leven met
dit gezin mee en dragen hen op in onze gebeden. Ook leven we mee met het gezin van den Berg en
collega juf Leonie. Het gezin heeft vorige week, na een second opinion, het slechtnieuwsbericht
ontvangen dat David MS heeft, wat een behoorlijke schok teweeg heeft gebracht in dit gezin. De
komende tijd staat in het teken van de keuze van medicijnen en ook het verwerken van bericht door
het een plek te geven. In gedachten zijn we verbonden met David en Leonie en wensen hen kracht en
Gods nabijheid toe.
Bovengenoemde brengt met zich mee dat juf Leonie op dit moment niet in staat is haar werk na haar
verlofperiode op zich te nemen na de kerstvakantie. Zij heeft zich ziek gemeld. Voor groep 5 LW
betekent dit dat juf Janna Kamphuis na de vakantie voorlopig deze groep voor haar rekening blijft
nemen naast juf Wilma.
Laten we omzien naar bovengenoemde gezinnen, maar ook naar andere gezinnen van onze
schoolbevolking waar zorgen zijn rond gezondheid en andere problemen binnen diverse gezinnen.
Ouderenquête
Afgelopen weken bent u in de gelegenheid gesteld om de ouderenquête in te vullen. Een aantal
ouders hebben een mailtje/berichtje gestuurd dat ze niet in de enquête konden komen omdat de
link niet werkte of dat ze geen mailtje hadden ontvangen. De vragenlijst staat nog een week open om
ingevuld te worden. Voor een betrouwbaar rapport is het fijn dat zoveel mogelijk ouders deze
vragenlijst invullen. Kortom een oproep voor degene die dit nog niet heeft gedaan, om alsnog de
enquête in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite. De rapportage zal medio januari 2019
verschijnen.
Vogelvoeractie voor de meisjesschool in Senegal (WEC)
We zijn er stil van: deze actie is zeer geslaagd! Acties van sportclubs enz. concurreerden met onze
actie. Desondanks:
Onze oudste kinderen hebben maar mooi met elkaar voor 7 deuren aan vogelvoer verkocht.
De netto opbrengst is € 750,90. Dat is bijna de benodigde 770 euro.
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Gelukkig sparen we elke week kleine beetjes bij elkaar, óók voor de deuren. U kunt zelf zien bij elke
ingang hoeveel dat tot nu toe heeft opgeleverd. Het is een feest om te zien dat er elke week weer
puzzelstukjes toegevoegd worden aan een deur in wording. Tot de kerstvakantie sparen we stug door.
Na de kerstvakantie maken we het nieuwe doel bekend in de eerstvolgende nieuwsbrief.
Twee jongedames zijn de topverkopers van de school geworden. Zij hebben respectievelijk 22 en 23
pakketten verkocht! Ziet u het voor u? Bijna twee volle dozen. Echte spierballen hebben zij beiden.
Het zijn Esmee Blankestijn uit groep 4/5J (23 p.) en Hannah Breman uit groep 4GM (22 p). Zij worden
komende week in het zonnetje gezet.
De Goede Doelen commissie,
Bernadet, Saskia en Suzanne
Schoolfruit
We zijn nu enkele weken bezig met het project schoolfruit. We willen u vragen om op de dagen dat
er schoolfruit is (woensdag-donderdag-vrijdag) alleen fruit of groente mee te geven wanneer uw kind
niet genoeg heeft aan het fruit van die dag. Vanaf volgende week zijn daarom alle andere
pauzehappen op deze dagen niet toegestaan. We merken namelijk dat hier verschillend mee wordt
omgegaan. We hopen op uw begrip en medewerking. Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden
aan de groepsleerkrachten.
Verder is in een bericht op Social Schools geschreven dat u zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief
Schoolfruit. Hier heeft u echter een leveranciersnaam voor nodig. De leverancier voor het
Kindcentrum is C.J. Den Daas.
Voor week 50 staat het volgende op het programma:
woensdag: gele meloen (proefdag)
donderdag: 1 sinaasappel per leerling
vrijdag: 1 appel Holland (groot) per 2 leerlingen
We hopen op uw medewerking er gezonde dagen van te maken.

Nieuws van de Ukkenburcht

Door ziekte van personeel is er deze keer geen bijdrage binnengekomen.
Nieuws van de Boemerang

Superheld èn Sinterklaas?
Bij de Boemerang hadden we het thema Superhelden afgesloten. Dachten we. Want toen kwam
Sinterklaas weer in ons land. En dat is toch zeker wel een Superheld!. Dus gingen we nog even door
met het thema, alleen richtten we nu onze activiteiten alleen op Superheld Sinterklaas.
De kinderen van de 8+ groep maakten een Sintlichtje, wat in deze donkere dagen reuze gezellig staat
in huis.
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De kinderen van de 4+ groep werden geïnspireerd door het liedje ‘Zie de maan
schijnt door de bomen’. Prachtige werkjes werden er geknutseld!

Samen versierden we het lokaal. Met een echte open haard en prachtige
raamschilderingen waren we al helemaal in de stemming voor het
Sinterklaasfeest! En toen de Pietenbende was gearriveerd was het feest
compleet!

Maar een Pietenbende zonder pepernoten kan natuurlijk niet. Dus:
met z’n allen aan de slag! Heerlijke pepernoten hebben we zelf
gebakken! En op 4 december hebben we met elkaar de verjaardag
van Sinterklaas groots gevierd.

Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum
Bijlage 1: Flevomeer bibliotheek volgende bladzijde
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PERSBERICHT
Noordoostpolder, december 2018

Kerst begint bij FlevoMeer Bibliotheek

Kom op woensdag 19 december kerstsfeer proeven bij FlevoMeer
Bibliotheek Noordoostpolder. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan er worden
geknutseld, terwijl leerlingen van Cultuurbedrijf Noordoostpolder
verschillende muzikale kerstoptredens verzorgen. De toegang is gratis.

De bieb in kerstsfeer
Alles ligt klaar om verschillende mooie kerstprojecten te knutselen: kerstballen
versieren of kerststerren maken om maar wat te noemen! Verder zijn er
kleurplaten en kun je genieten van kerstmuziek en kerstversieringen in de
bibliotheek.

///////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Akke Bootsma

T 088 008 0730
E a.bootsma@flevomeerbibliotheek.nl
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