
 

 

 

2 december 2010   

 

Adventstijd. 

 

Advent is dromen, 

dat Christus zal komen. 

Nu is het nog donker hier op aarde, 

en worstelt een mens met normen en waarden. 

Worden mensen beproefd, 

en zijn nog heel veel mensen bedroefd, 

om wat hen in hun leven overkomt, 

zo maar,ongevraagd. 

En dan rijst de vraag, 

waar is God nu? 

Waar is het Licht gebleven 

om te kunnen overleven? 

 

Gelukkig kennen  we het Licht dat overwonnen 

heeft: Jezus Christus!  

 

Van Hem mag je alle steun verwachten, 

juist in je donkerste nachten    

om te kunnen overleven. 

 

Juf Wies.                                                                                       

U had haar misschien al gemist.  Door 

oververmoeidheid is zij al een aantal weken niet in 

staat om te werken. Het was een moeilijke 

beslissing voor haar om even pas op de plaats te 

maken. De accu weer op te laden. De bedoeling is 

dat juf Wies gedeeltelijk in januari weer gaat 

starten. Juf Marij Aalvink is haar vervangster in 

ieder geval tot aan de kerstvakantie. 

Het adres van Juf Wies is: Weefkamer 59, 7641  

LM. 

 

Gichon.  

Zoals u wellicht weet, sparen we deze periode voor 

Gichon. In de weekopening  afgelopen maandag is 

er informatie vertoond over dit project waaraan 

we nu ons zendingsgeld willen besteden. Vraagt u 

de kinderen er maar naar! Doet u weer trouw mee, 

elke maandag?  

 

Sintbezoek.  

Morgenvroeg hoopt de Sint bij ons op bezoek te 

komen, maar in welke kleding??? In de hal van 

school liggen, hangen elke dag meer spullen van de 

goede man. Hoe zal dat nog goed komen? U bent 

van harte welkom om vanaf half negen  de  

 

 

 

 

 

 

ontvangst buiten maar ook het vervolg in de hal 

mee te maken! 

 

Techniek en wetenschap                                                           

We zijn aan het einde gekomen van een periode 

van bijna 4 jaar. In deze vier jaar hebben we 

meegedaan aan een implementatieproject om 

techniek op onze school een belangrijke plaats te 

geven. Techniek zit  voldoende in onze methode 

Alles in 1 verweven. Afgelopen week hebben we 

een certificaat ontvangen dat we voldaan hebben 

aan alle eisen en dat techniek en wetenschap een 

prima plek heeft op onze school!                                     

Ouder enquête.                                                                        

U hebt zeer goed gereageerd op de 

ouderenquête!! Ruim 80 % van de vragenlijsten 

hebben we terug gekregen. We willen u hartelijk 

danken voor de medewerking. De formulieren 

hebben we opgestuurd voor verwerking. Zodra we 

de uitkomsten binnen hebben, zullen we die 

bekendmaken. Op de studietweedaagse in maart 

2011 gaan we bespreken op welke wijze we 

tegemoet kunnen komen aan ev. gedane 

suggesties. Ook daarna koppelen we onze plannen 

terug. 

Kerstviering. 

De bovenbouw heeft op dinsdagavond 21 

december kerstviering in de hal met ouders. Het 

gaat om 19.00 uur beginnen, hartelijk welkom! 

De groepen 1, 2, 3 en 4 hebben op dinsdagmorgen 

(zonder ouders) een viering in de klas.  

 

 

Belangrijke data:  

13 dec.: gebedsgroep in school om 13. 30 uur 

21 dec. Kerstviering in de groepen 1 t/m 4. 

21 dec.: kerstviering gr. 5 t/m 8 19.00 uur  

22 december: 12.15 uur begin van de 

kerstvakantie. 

10 januari: schoonmaakavond ( info volgt volgende 

week!!) 
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