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Agenda:
5 dec: Sinterklaasfeest
13 dec: bijeenkomst Fietselfstedentochtcommissie
19 dec: Kerstviering
20 dec: Kerststukjes maken
21 dec: Alle kinderen zijn om 11.45 uur vrij
21 dec: Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Bokma en fam. Miedema)

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 6 - We zijn allemaal anders
-

overeenkomsten en verschillen
samenwerken

22 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie
Daarna:
- Luizencontrole
Groep 3 ook vrijdagmiddag naar school!
Voorlichting Voortgezet Onderwijs (waarschijnlijk 24 januari)

“Trefwoord” deze maand: De Lichtstad
Over donkere en lichte tijden en hoe mensen lichtzoekers en lichtdragers kunnen
zijn. En zo van hun alledaagse leefomgeving een ‘lichtstad’ kunnen maken.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2)

***********************************************************************************
Sinterklaasfeest
Zie ginds komt de … Zou de goede Sint wel komen …? We hopen van wel!
Gymnastiek / pleinentour
Maandag 10 december hebben we voor de laatste keer les van juf Grace en dit belooft een bijzondere les te
worden! Vanaf maandag wordt echter de dienstregeling van de bus anders… we zijn nog in onderhandeling,
maar het kan zijn dat er wat gaat veranderen in het vervoer van en naar de gymzaal.
Na de kerstvakantie blijft de gym voor groep 6/7/8 op maandagmorgen en voor groep 3/4/5 op maandagmiddag.
Voor groep 3/4/5 zal er wel een andere leerkracht gaan komen op de maandagmiddag.
Denken jullie aan de pleintour? De leuke naschoolse sportactiviteiten van meester Lammert: zie de poster op de
voordeur! Op die poster staan helaas niet de juiste data vermeld. Meester Lammert is voor de pleintour aanwezig
op dinsdag 11 december.
Juf Sanne
… is in blijde verwachting. Oeltsje en Sanne, we wensen jullie een goede zwangerschap toe. Van harte!
Juf Wendy
… heeft een kleine operatie gehad, maar is aan de beterende hand. Beterschap en tot gauw! Juf Willeke neemt
het van haar over.
Schoenmaatjes (actie schoenendoos)
Er staan een heleboel dozen klaar voor transport. Een onvergetelijk cadeau voor kansarme leeftijdsgenootjes
wereldwijd. Iedereen bedankt!
Er is een biebje…
Voor het opstarten van een kleinschalige bieb in school doen we een oproep: wie zou op een vast moment in de
week ongeveer een uur beschikbaar kunnen zijn om het uitlenen van de boeken in goede banen te leiden?
Daarnaast blijven boeken altijd welkom!
Luizen…
Wij zijn op school nog niet luizenvrij. Wilt u dus ook thuis blijven controleren? Voor tips etc. staat ook een
informatiefolder op onze website www.dereinboge.nl

Kerstviering
Woensdag 20 december hebben we de kerstviering “Op zoek naar licht” in de gereformeerde kerk aan de
Westerein. Vanaf 16.30 uur is er een inloop met brood en chocolademelk. Om 17.00 uur start de viering. De
kinderen van school zitten in de kerk bij de juffen en meester. Om ongeveer 18.00 uur zal het afgelopen zijn.
Om nog voor wat gezellige verlichting te zorgen, kunnen we nog wel wat glazen potjes gebruiken.

De Lichtstad

In de donkere dagen voor kerst vertellen we een lichtverhaal: de geboorte van een kind dat 'een licht is in de duisternis'.
Volgens de evangelist Johannes is Jezus door God gezonden en brengt hij als lichtdrager Gods bevrijding naar de
mensenwereld. Door de weg van Jezus, Gods licht, te volgen zijn gelovigen mensen van het licht: bevrijders, helpers,
barmhartigen.
'Licht' is misschien wel het meest gebruikte thema in de kerstperiode. Het past ook zo mooi in deze donkere tijd van het jaar
waarin brandende kaarsen voor sfeer en gezelligheid zorgen. Maar dit licht kan dus ook verwijzen naar het symbolisch licht
dat de duisternis kan verdrijven. Licht in de vorm van geborgenheid, troost, uitzicht, geluk, tegenover de donkere kant van
het leven: verdriet, angst, pijn, verlatenheid.
Ook in het prentenboek 'De Lichtstad' is sprake van letterlijk licht en licht als symbool. De koning vindt dat het niet goed gaat
in zijn land. Daarom schrijft hij een wedstrijd uit: ‘Wie wordt Lichtstad van het Jaar?’ Die stad wordt beloond met een licht,
mooi en warm verhaal. Steenstad en Stofstad gaan op hun eigen wijze aan de slag. Het hebberige Steenstad probeert
zoveel mogelijk licht te verzamelen. Omdat Stef uit Steen-stad een kijkje gaat nemen in Stofstad, zien we ook hoe ze daar
met het licht en elkaar omgaan. Welke stad wint de prijs en verdient het verhaal over kerst?

Kerststukjes
Donderdag 20 december gaan we op school een kerststukje maken. Graag een pot, oase, kaars en groen
meenemen!

***********************************************************************************
Opbrengst zendingsgeld november:

→ € 41,92

Verjaardagen december:
10-12 Anne Baukje Jansma
12-12 Rinze Dijkstra
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