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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van
een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes
9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
Agenda december/januari 2017
21 december
Kinderen om 12.00 uur vrij ivm. kerstviering.
22 december

Inloop tot 9.30 uur

23 dec. – 7 januari

Kerstvakantie

16 januari

Kijkje in de groep

29 januari

Inschrijven Digiduif voor oudercontactmoment.

Vertrek meester David
Meester David (groep 5a) gaat met zijn gezin verhuizen naar Ede. De reis Ede – Groningen
is net even te ver. Ze hebben een huis gevonden dichtbij familie en daarom zal David onze
school verlaten. Dat vinden we allemaal erg jammer. Juf Roosmarijn (groep 4a) zal de groep
van meester David overnemen. Daarom is er ook een verschuiving in groep 4a. Daar zal in
februari juf Sanne terugkeren na haar studieverlof.
Op vrijdagmiddag 22 december is er om 14.00 uur nog de gelegenheid voor u om meester
David de hand te schudden.
Kerstviering 21 december
Op donderdag 21 december vindt de kerstviering plaats in “De Fontein”, Eikenlaan 255,
9741 EZ, Groningen. De kinderen zijn donderdag 21 december om 12.00 uur vrij. Ze
kunnen zich dan voorbereiden op de musical. De musical zal twee keer opgevoerd worden
om 16.30 uur en om 19.00 uur. Iedere leerling mag 2 volwassenen meenemen, u mag dus
mee op de tijd dat uw zoon/dochter optreedt.
De indeling van de leerlingen is als volgt:
Voorstelling 1: 16.30 uur – 17.30 uur
Groep
1-2b
1-2a
3a
5a
7a
7/8b

Leerkracht
Juf Bertine
Juf Mirjam
Juf Margot/ juf Claire
Meester David
Juf Sijanne
Juf Jorieke/ juf Lisette

Voorstelling 1: 19.00 uur – 20.00 uur
Groep
1/2c
3/4b
4a
5/6b
6a
8a

Leerkracht
Juf Henriët/ juf Annelies
Juf Ilona/ juf Gea
Juf Christel/ juf Roosmarijn
Juf Teska
Juf Janny/ juf Rianne
Meester Benny/ juf Martien

Op vrijdag 22 december mogen de kinderen wat later op school komen, uiterlijk 9.30 uur
worden alle kinderen op school verwacht.
Met vriendelijke groet,
De kerstcommissie

