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Meer dan 2000 jaar geleden werd Jezus, Gods zoon geboren. Het verhaal van de redding van de
wereld begon in een stal in Bethlehem en is door de eeuwen heen in honderden landen en
duizenden talen verteld. De boodschap klonk toen en nu in woord en beeld. De engelen zongen
ervan, de herders vertelden erover en een ster aan de hemel symboliseerde de komst van de
pasgeboren Koning. Tegenwoordig wordt het hoopvolle verhaal bezongen in muziek, gedeeld in
preken, verteld op scholen en hertaald in gedichten. Zoals in het gedicht ‘Kom, Immanuël’ van Nel
Benschop:
Ja, kom, Heer Jezus, kom, ik wacht !
Kom met Uw licht, kom met Uw vrede.
Kom tot ons door de donkere nacht
van wereldspanning, van de wrede
bedenksels van het mensenbrein.
Kom door de honger, door het lijden
van duizenden, die in de zee
van wereldnood steeds dieper glijden.
Kom met Uw Geest en geef ons moed
om tóch in Bethlehem te knielen.
Want nimmer was de nacht zó zwart,
dat niet Uw ster scheen over de aarde.
En nimmer was een mensenhart
zo slecht, dat U 't niet wilde aanvaarden.
Deze boodschap van Kerst is voor iedereen relevant. Ook nu. Juist nu. In een wereld waar haat en
verdriet steeds vaker de boventoon voeren, is de geboorte van Jezus een houvast. In de stal, eeuwen
geleden en kilometers hiervandaan, begint het verhaal van hoop: God is met ons!
En vanuit die gedachte wens ik u gezegende kerstdagen en een in alle opzichten hoopvol 2019 toe.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur
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Leerlingenraad (LR)
Tijdens de tweede leerlingeraad is samen met juf Sjanie het volgende besproken:
•
•
•

Ideeën voor de schoolreis groep 3-7. De leerlingen gaan dit in hun klassen vragen.
Ideeën van de kinderen voor onze school. Er staat nu een ideeënbus in de grote hal.
Zijn wij een veilige school? Wat vinden jullie van pesten? Hoe voorkomen we pestgedrag? Dit
is een vast onderdeel van de LR en de input van de leerlingen wordt meegenomen in de
teamvergadering. Dit komt ook in het nieuwe pestprotocol te staan.

Lied van de maand
Tijdens de kerstviering in de klas zullen verschillende liederen gezongen worden.
Onderstaande liederen worden in alle klassen gezongen.
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden die Koning.
Geen plaats
Geen plaats, geen plaats.
Pech voor ieder die nog zoekt.
Geen plaats, geen plaats,
Heel Bethlehem is volgeboekt.
Vrolijk Kerstfeest
Een kind is ons geboren.
Een Zoon is ons gegeven.
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad:
Op dit moment is de MR samen met de directie aan het kijken naar mogelijkheden om een rookvrije
schoolomgeving te creëren. Ook ligt het herziene pestprotocol nu bij de MR. Ook worden de
uitkomsten van de gesprekken tijdens de ouderavond van 25 oktober over pesten en social media
hierin meegenomen. U wordt op de hoogte gehouden.
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen.
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Pieter Geluk
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Anja Dommisse
Mevr. Lianne van Chastelet
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Luizenpluis (herhaalde oproep)
Wij zoeken ouders die het team van ‘luizenpluizers’ kunnen versterken.
U kunt zich opgeven bij Bianca Straver. Telefoonnummer: 06-11792353

Inleveren gebruikte boeken
Na de kerstvakantie staan er weer kratten op school waar u uw gebruikte boeken in kan leggen
voor de boekenmarkt.

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Kerstvakantie
Biddag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen/meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

21 december 2018 t/m 4 januari 2019
27 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen voor dit schooljaar:
Studiemiddag vrijdag 18 januari
Studiedag woensdag 20 maart
Studiedag vrijdag 7 juni

Leerlingen zijn deze middag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
20 december

kerstviering (17:00 tot 19:00)

7 januari

start CITO weken

8 januari

luizencontrole

14 januari

afname NSCCT groep 7

18 januari

studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)

30 januari

leerlingenraad

31 januari

08:30 voorleesontbijt

1 februari

rapport mee naar huis

4 februari

start rapportgesprekken

27 februari

Biddag

1 maart

juffen- en meesterdag (kinderen zijn 14:00 uit)
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