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Identiteit
De Adventsperiode is aangebroken en bij de Bijbelverhalen vertellen we de komende weken de verhalen die horen bij de
aanloop naar Kerst. De thema’s zijn ‘moeilijk hoor’ en ‘Zoon van God’. Wilt u meelezen; in de Bijbel staan de verhalen in Samuël
16 t/m 18, Lucas 1 en Matteüs 1.

Terugblik op 5 december
Wat hebben we afgelopen maandag een leuk Sinterklaasfeest op school gevierd. We moesten even wachten, met z’n allen langs
de straat. Gelukkig was het mooi weer en de muziek erg gezellig. Na een tijdje zagen we een bakfiets de straat in rijden met
twee Pieten. Daarachter kwam Sinterklaas in een vrachtwagen, met op de laadbak een hele grote taart! Toen Sint eindelijk was
uitgestapt, bleek hij een Piet kwijt te zijn. Hij had er 4 meegenomen dacht hij, toch zagen we er maar 3! De meeste kinderen
hadden hem al gezien… Er zat namelijk een Piet in de taart verstopt. Gelukkig, Sint en zijn Pieten waren weer compleet en het
feest in de school kon beginnen. Sint is in alle klassen op bezoek geweest. Na afloop is Sint op bezoek geweest bij de zieke
leerlingen. Juf Figee kwam ook langs en Sint verraste haar met een mooi gedicht. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Kerstviering op 22 december
Overdag hebben we in de groepen de kerstviering en vertellen we het verhaal van de geboorte van Jezus. De school is om 14.30
uur uit. Zoals eerder genoemd hebben we ’s avonds met elkaar een kerstdiner. De kinderen worden om 17.30 uur verwacht in
de klas en het kerstdiner duurt tot 18.30 uur. De intekenlijsten hangen maandag 12 december naast de deur bij de klas, waarop
u kunt aangeven wat u wilt meenemen. U kunt warme gerechten om 17.15 uur komen brengen, de koude gerechten kunnen
’s middags na schooltijd al worden gebracht. Tijdens het kerstdiner van de kinderen is er voor de ouders een gezellig ‘samen zijn’
op het plein. De ouderraad zorgt voor warme drankjes met wat lekkers. Om de sfeer nog meer te verhogen zijn we nog op zoek
naar (schone) glazen potjes en een aantal vuurkorven (incl. houtblokken). Heeft u er één te leen? Laat het even weten aan de
kleuterjuffen. Om 17.15 uur is het plein ‘geopend’ en om 19.00 worden de vuurkorven gedoofd.

Groep 4 exposeert
Groep 4 brengt maandagmiddag 12 december een bezoek aan de bibliotheek in Boskoop. We bekijken daar de tentoonstelling
van Boskoop Creatief, die tot 17 december te bezichtigen is. De kinderen exposeren zelf ook met twee grote groepswerken. Dus
een bezoekje waard! We brengen boeken terug en zoeken daarna allemaal een mooi leesboek uit om na de kerstvakantie in de
klas te lezen. Want lezen is belangrijk en leuk. We gaan lopend naar de bieb en zijn om half drie weer terug op school.

In het kort
 Deze week brengt groep 3 de bloemengroet naar Gerda Figee. Volgende week is groep 5 aan de beurt.
 De gebedsgroep komt niet zoals eerder vermeld op donderdag 8 december bij elkaar maar op woensdag 7 december. U bent
van harte welkom om 08.30 uur.
 Anne Mieke Zweers van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is op maandag 12 december bij ons op school aanwezig. U kunt
tussen 8.30 en 9.30 uur bij haar binnenlopen in de personeelskamer.

Oproep
De onderbouw is nog op zoek naar heel veel glazen potjes zonder deksel of etiket. Als u die nog hebt staan wilt u ze dan mee
nemen naar school zodat ze gebruikt kunnen gaan worden om kerstlichtjes van te maken. Namens de onderbouw alvast reuze
bedankt!

De volgende nieuwsbrief komt uit op dinsdag 20 december.
Namens het hele team,
Wilma Salzmann

Ingezonden
eLAB in Boskoop
In de maand december is er een Pop-up Tour eLAB in Boskoop. Via www.elab-alphen.nl kunt u het programma bekijken en hoe
u uw kind kunt aanmelden.

Gezond het schooljaar door!
Alphen Beweegt en het Centrum voor Jeugd en Gezin willen samen met de school en ouders aandacht geven aan een goede en
gezonde ontwikkeling van kinderen.
Gezond eten op school en thuis draagt bij aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Niet alleen ouders, maar ook scholen
kunnen een rol spelen in het aanleren van gezond eetgedrag. Neem eens een stukje fruit voor de vitamines en drink veel water
en beweeg voldoende.
Naast gezond eten en veel bewegen is ook de opvoeding natuurlijk heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit
schooljaar willen we tips over opvoeden, bewegen en gezond eten met jullie delen!
In de bijlage vindt u meer informatie.

TIMIOS Kerst/NieuwjaarsVOLLEYBALTOERNOOI op dinsdag 3 januari
Op dinsdag 3 januari organiseert volleybalvereniging Timios een Kerst/Nieuwjaars volleybaltoernooi voor de groepen 4 t/m 8
van alle basisscholen uit Boskoop en Waddinxveen!
Het toernooi is van 10.00-15.00 uur in de Plataan in Boskoop (Snijdelwijklaan 2)
Wil je meedoen aan dit leuke toernooi?
Schrijf je dan als team in (minimaal 4 en maximaal 6 personen) via je juf of meester voor 20 december!

Z&PC (zwemmen en waterpolo)
Op woensdag 28 december organiseert Z&PC De Gouwe een gratis clinic zwemmen en waterpolo. We willen er een
mooi evenement van maken en zoveel mogelijk kinderen uitnodigen. Het is voor alle kinderen van groep 5 t/m 8.
Datum: 28 december, van 17.00 t/m 18.30 uur in Gouwebad De Sniep.
Inschrijven kan via www.gouwe.nl

