
 

 

10 december 2009 

Op naar de volgende feestdagen                             

De eerste kerstkaarten vallen bij veel mensen al op 

de deurmat. Een goede gewoonte.  Als uw kind ook 

graag een kaartje aan de klasgenootjes wil geven 

dan graag één kaartje voor de hele groep en niet 

aan iedereen apart. Die kaarten worden dan  

zichtbaar ophangen  in de klas. 

Kerstviering onderbouw.                                       

Donderdagavond 19.00 uur begint het kerstfeest 

van de groepen 1, 2, 3 en 4. Elk kind mag 2 gasten 

meenemen. De ruimte in de school laat echt niet 

meer toe. We doen dan ook met nadruk deze 

oproep aan u om niet met meer personen te 

komen!!  De kinderen die een rol hebben en 

verkleed moeten worden, verwachten we tussen 

half 7 en kwart voor 7, zodat we om 7 uur kunnen 

starten. We zijn druk aan het oefenen.    

Kerstviering bovenbouw.                                                  

De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben de viering    

gewoon onder schooltijd in hun lokaal op 

donderdagmorgen. We kijken uit naar mooie 

vieringen! 

Uitnodiging muziekschool voor kerstconcert.                                                          

Hierbij nodigen wij u/jou uit voor het jaarlijkse 

Kerstconcert op vrijdag 11 december a.s. in De 

Muziekschool Twente, MFC De Holtink. 

Mensinkweg 6c te Nijverdal. Aanvang: 19:30 uur. 

De toegang is gratis! Diverse solisten en ensembles 

van De Muziekschool Twente werken aan dit 

concert mee. Daarnaast zingen en spelen de 

Muziek ABC-leerlingen enkele liederen.                           

U/jij bent van harte welkom! 

Kerstvakantie.                                                                  

De vakantie begint op vrijdag 18 december om 

12.00 uur en duurt twee weken. We hopen 

iedereen in 2010 weer gezond te zien op maandag 

4 januari. Vanaf vijf voor half 9 gaan de 

schooldeuren weer wagenwijd open. 

 

 

 

 

Kerstgedicht: het begon in de kribbe. 

Het begon in de kribbe 

Gods plan met mijn leven 

Het begon in de kribbe 

Gods zo rijke zegen                                                 

  

God zag dat het goed was 

zo teer en zo klein 

Hij, tussen de mensen 

ja, zo moest het zijn 

  

Zo kwam Hij op aarde 

zo ongewoon gewoon 

onze Heiland en Koning 

lag in een kribbe, zat niet op een troon 

  

Zo trouw aan de mensen 

zo trouw ook aan mij 

Ik hoef niet te vrezen, 

want Hij is nabij 

  

Nabij om te troosten 

Zijn arm om mij heen, 

door Gods plan van de kribbe 

ben ik nooit meer alleen 

  

Daarom wil ik knielen 

met heilig ontzag 

en immer gedenken 

zijn geboorte... die dag. 

  

Belangrijke data:                                                                                                               

17 dec.: groep 1 t/m 4 : 19.00 uur kerstfeest met 

ouders in de hal                                                              

17 dec.: ’s morgens kerstvieringen bovenbouw                   

18 dec.: alle lln. 12.00 uur kerstvakantie                                      

5 jan.: 13.30 uur gebedsgroep in school  

 Wij wensen alle kinderen en hun ouders en 

verzorgers gezegende kerstdagen, een gezellige 

jaarwisseling en een gelukkig 2010 toe.                     

Team Sjaloomschool.      

Schooljaar 2009-2010 


