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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
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).
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
Agenda januari/februari 2018
15 t/m 31 januari
Cito afname alle groepen
16 januari

Kijkje in de groep

17 januari

Ouder en familieteam bijeenkomst

24 januari

Voorleesontbijt

29 januari

Inschrijven Digiduif voor oudercontactmoment.

2 febuari

Rapport mee naar huis.

7 en 15 februari

Oudercontactmoment

23 februari

Studiedag: alle kinderen vrij.

24 februari t/m 4
maart

Voorjaarsvakantie

Collecte kerstviering
De collecte van de kerstviering heeft €183,65 opgehaald. Wij als school hebben dit nog
aangevuld tot €200,-. Dank voor uw gift. Wij zullen ervoor zorgen dat dit bij het Beatrix
kinderziekenhuis terecht komt en er droomdekens gemaakt kunnen worden. Verdere
berichtgeving hierover volgt.
Kijkje in de groep
Op dinsdag 16 januari bent u van 8.30 uur tot 9.00 uur weer van harte welkom om een kijkje
in de groep te nemen bij uw zoon/dochter.
Ideeënbus
Heeft u hem al gezien? De ideeënbus? De brievenbus hangt bij de kleuteringang en is al
een poosje in gebruik. Heeft u een kritische noot, een tip (of compliment) of een leuk plan?
Doe uw idee dan in de brievenbus.
Bij de bus hangen briefjes die u in kunt vullen, maar u bent ook vrij om er eigen dingen in te
doen. Ons voornemen is om op elk ingeleverd idee een reactie te geven. Vergeet u daarom
niet om uw mailadres er bij te zetten? We hopen op leuke ideeën in de bus, zodat we
samen het onderwijs nog leuker/beter kunnen maken!

