
 

 

15 december 2011 

Bij de kribbe 

Zo licht als dit Kindje mijn leven maakt,                   

ik voel me ontroerd en tot tranen geraakt.   

Van wat mij gevangen hield, maakt Hij mij vrij   

en wat mijn verlangen was, is Hij voor mij.    

Mijn Redder, mijn Heiland, Verlosser en Heer,    

in het stro bij de kribbe kniel ik voor Hem neer    

en Hij neemt mijn angst weg, mijn twijfel, mijn 

zorgen,                                                                          

bij Hem ben ik veilig, ik weet mij geborgen.    

Hij ziet en Hij kent mij, ik bid, dank en kijk                  

en niet eerder was ik zo Koning te rijk. 

Kerstvieringen                                                              

De onderbouw heeft woensdagavond 21 

december  19.00 uur de viering, waarvoor de 

ouders/verzorgers uitgenodigd zijn! Er is te 

weinig plek om extra mensen uit te nodigen, 

vandaar ook dat er geen broertjes/zusjes bij 

kunnen.  We hopen dat u daar begrip voor 

heeft en dat u hiermee rekening houdt. De 

kinderen die een rol hebben, verwachten 

uiterlijk om half zeven om zich te kunnen 

verkleden. De bovenbouw heeft de vieringen 

in de klas op donderdagmorgen 22 december. 

 Welkom.                                                                        

Op donderdag 8 december is in groep 4 een 

nieuwe leerling gekomen: Ebony Buist. Ebony 

is door de familie Van de Velde opgenomen in 

hun gezin. We hopen dat je een hele fijne tijd 

bij ons op school hebt!! 

Inzameling kleding.                                                      

Afgelopen vrijdag is 775 kilo opgehaald aan 

kleding / schoenen. Wel niet zoveel als de 

vorige keer maar voor de tijd van het jaar een 

mooie opbrengst. Binnenkort krijgen we te 

horen wat de oudercommissie tegemoet kan 

zien voor hun kas. 

 

 

 

 

Tip:                                                                                   

Als ouders voor 1 januari 2012 een nieuwe ID kaart 

voor hun kinderen aanvragen (kinderen mogen 

niet meer bijgeschreven worden op de pas) dan 

kost dat nu nog € 8,80. Vanaf 2012 wordt dat € 28,- 

MR.  

Nieuw MR-lid. Wij zijn blij u te kunnen 

mededelen dat we Bettine Lohuis (moeder 

van Kars, groep 1) bereid hebben gevonden 

om vanaf januari zitting te nemen in de MR. 

Dit betekent dat we in januari met een 

voltallige bezetting door kunnen gaan. 

 

Schoonmaak.   

Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt  

u uitleg en de indeling van de 

schoonmaakavond zoals die gepland is in 

januari en juli.               

  

 

Belangrijke data:                                                        

21 dec.: kerstviering onderbouw met ouders  

22 dec.: kerstviering bovenbouw ’s morgens    

22 dec.: gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij i.v.m.                         

werkmiddag leerkrachten                                           

23 dec.: 12.00 uur kerstvakantie  t/m 4 januari                                                                       

5 jan.: start om 8.30 uur                                         

9 jan.: luizencontrole                                                     

9 jan.: gebedsgroep 13.30 uur                                        

9 jan.: schoonmaakavond 

Het team van de Sjaloomschool 

wenst een ieder gezegende 

kerstdagen en een gezellige 

Schooljaar 2011-2012 



jaarwisseling. We hopen iedereen 

weer gezond te ontmoeten in 2012. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 


