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Ma. 25 dec.
Do. 18 jan.
Ma. 22 jan.
Vr. 26 jan.
Vr. 26 jan.

Kerstvakantie t/m 5 januari 2018.
Vergadering MR
Open Ochtend voor nieuwe leerlingen Heenweg
Open Ochtend voor nieuwe leerlingen Eikenlaan
Speelgoed/spelletjesochtend voor de kleuters

Kerstfeest
Donderdag is in alle groepen het Kerstfeest gevierd en ’s avonds hebben we gezellig met
elkaar gegeten. Het was een mooie afsluiting van een fijne maand waarin extra
bijzondere dingen werden gedaan.
In de vorige maandinfo gaven we aan dat wij het deze maand zouden hebben over
“Geven en Ontvangen”. Het thema is op verschillende manieren aan de orde geweest in
de groepen. Er zijn allerlei mooie acties uit voortgekomen die de kinderen zelf hebben
bedacht. Zo hebben verschillende groepen op vrijdag 19 december meegedaan aan de
‘foute-kersttruien-dag’ om geld in te zamelen voor kinderen in de kou.
Andere kinderen hebben zelfgemaakte kerstkaarten gebracht bij Sonnevanck (waar
mensen wonen met dementie) . Ook dit initiatief werd enorm gewaardeerd, wat weer
grote indruk maakte op de kinderen.
De leerlingen uit een van de groepen 8 hebben een verzamelactie op touw gezet om geld
op te halen voor het goede doel van Serious Request.

De kinderen van de Heenweg hebben tijdens een kerstcircuit kerstkaarten gemaakt voor de
ouderen in de kerk Heenweg, deze worden op eerste kerstdag uitgedeeld. Daarnaast is op
de Heenweg in samenwerking met Fit en Fun een kerstinzamelactie gehouden voor
gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij hebben een fijn pakket
gekregen.

Op onze Facebookpagina kunt u meer lezen en zien van alle mooie acties die de kinderen
hebben ondernomen. Meestal door hun zelf bedacht.
Het onderstaande gebed is in de groepen gebeden en willen we ook met u delen:
kinderen
Goede God,
U verlangt naar een wereld
Waarin mensen delen met elkaar.
U verlangt naar een wereld
waarin mensen in vrede leven.
Goede God,
Laten we proberen
uw woorden waar te maken.
Laten we proberen
iets te doen aan uw droom.
Leer ons te geven:
een helpende hand,
een lach op ons gezicht,
een vriendelijk woord,
een aardig gebaar.
Zomaar, onverwacht.

Open ochtenden nieuwe leerlingen
Op maandag 22 januari a.s. houden wij een Open Ochtend op de Heenweg. Op de
Eikenlaan zal een Open Ochtend op vrijdag 26 januari plaatsvinden. Beide Open
Ochtenden zijn van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze Open Ochtenden zijn
belangstellenden van harte welkom. Wanneer een andere dag beter uitkomt, neemt u
dan gerust contact met ons op. Bij inschrijving van kinderen die nog 4 jaar moeten
worden, zullen wij broertjes en zusjes in principe als eerste plaatsen, mits zij op tijd zijn
aangemeld. Wanneer u al een kind bij ons op school heeft, wilt u dan een
inschrijfformulier voor het jongere broertje/zusje ophalen bij Toos v.d. Bogert
(administratie Eikenlaan) of bij juf Marije Lobert (Heenweg). U kunt het ingevulde
formulier op de administratie of bij juf Marije inleveren. Wanneer u graag een persoonlijk
gesprek wilt over uw kind met de afdelingsleider/zorgbegeleider of met ondergetekende,
dan kunt u dit aangeven, zodat wij daar een aparte afspraak voor kunnen maken.
Wanneer u vrienden/bekenden heeft, die zich willen oriënteren, dan kunt u ze naar ons
verwijzen of naar de Open Ochtenden.

Wanneer u vragen over één van de genoemde zaken heeft of over iets anders, dan bent
u van harte welkom.
Theo Molendijk

Fijne kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2018

