Nieuwsbrief
december 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van december 2018. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u
treft de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1:39-56

Week 50: 10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a

Week 51: 17 t/m 21 december 2018
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40

Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12
Naar Egypte, Mattheüs 2:13-18
Naar Galilea, Mattheüs 2:19-23

lied van de maand:
Onderbouw: ELB: 103:1, In Bethlehems stal

lied van de maand:
Bovenbouw: NLB 487:1, Eer zijn God in onze dagen

In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef en Maria op
weg naar Bethlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en
hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee en vrouwen alleen
als echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten vluchtelingen hun
naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen – de lijst van mensen die mogen
blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet?
Het centrale in het kerstverhaal is de geboorte van Jezus, de Messias, voor wie iedereen mag meetellen.

Weekopening – advent
Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de
kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het
aantal kinderen in de klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven
tellen. Maar we werken het thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben
over meetellen en niet meetellen. Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek
gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer Exactus, die in Bethlehem alle mensen
moet tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…?…
Vanaf 3 december beginnen wij de week met alle kinderen en leerkrachten op het lesplein voor de weekopening.

EU-schoolfruit
Vanaf maandag 12 november 2018 zijn de leveringen van schoolfruit begonnen door ‘Vers en Fijn Benelux’. Dit
gaat door tot 19 april 2019.
Hierdoor kunnen alle leerlingen driemaal per week (op dinsdag, woensdag en donderdag) genieten van vers
schoolfruit. Op die dagen hoeven de kinderen dus geen fruit van thuis mee te nemen.

Maar … we zijn inmiddels al een tijdje aan het genieten van het schoolfruit. Het valt ons op dat dit fruit niet altijd
voldoende is voor een aantal kinderen. Zelf nog extra fruit meenemen is misschien niet verkeerd. Iedere week
zetten wij op facebook wat het aanbod voor de komende week zal zijn. U kunt dan misschien inschatten op welke
dag wat extra fruit nodig is. We stimuleren dat de kinderen alle soorten fruit in ieder geval proberen te eten.

Sinterklaas feest!
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas. Hij hoopt om 8.30 uur te arriveren. Of hij precies op tijd is, is de
vraag. De man is oud en daardoor loopt het wel eens een beetje uit. Hij nodigt wel alle ouders uit om aanwezig te
zijn bij zijn aankomst bij it Byntwurk.
Nadat we Sint hebben verwelkomd, wordt in de groepen het Sinterklaasfeest gevierd. De goedheiligman komt
natuurlijk langs. Dat gebeurt in de onderbouwgroepen.
De school gaat woensdag op de gewone tijd uit, dus om 12.15 uur.

Kerstviering
We houden deze keer een viering/kerstontbijt voor alle leerlingen op het lesplein op de ochtend van vrijdag 21
december. Dit begint om 8.30 uur.
Alle kinderen zijn op 21 december ’s middags vrij.

Kindpakket

Het kan voorkomen dat u als ouder(s) te weinig geld hebt om uw kind (of kinderen) mee te laten doen aan
bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind,
belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om u voor te schamen. Het kan komen, doordat u geen of te
weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de
reden ook is, elk kind kan meedoen!
Dus hebt u als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft?
Ga dan naar www.kindpakket.nl Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een
vergoeding aanvragen. Zo kan uw kind toch meedoen!
Als u hulp wilt bij het aanvragen is Wim Holtrust bereid u daarbij te helpen. Sinds oktober is hij werkzaam bij een
bewindvoerderskantoor waardoor hij hier wel enige ervaring mee heeft.

Incasseren lidmaatschapsgeld
Een bericht van de penningmeester van de Oudercommissie:
In december wordt het lidmaatschapsgeld van de leden en donateurs geïncasseerd.
In januari wordt de ouderbijdrage geïncasseerd. (voor degenen bij wie we in 4 termijnen incasseren is het
januari t/m april)

Kerstvakantie workshops - Fries museum
Zin in een leuk uitje in de kerstvakantie? Leer in het Fries Museum hoe je een ets maakt of maak een zelfportret
net zoals Rembrandt. Op 27 t/m 30 december en op 2 t/m 4 januari zijn elke dag twee workshops te volgen.
De workshops zijn gratis toegankelijk voor kinderen, op voorwaarde dat er een betalende ouder mee gaat naar
het museum. De ouder kan het museum bezoeken terwijl het kind de workshop volgt. Per betalende ouder
mogen er vier kinderen kosteloos meedoen aan de kinderworkshops.
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/

Fijne vakantie en tot volgend jaar!
We wensen iedereen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en onder Gods
zegen een voorspoedig 2019!
Verjaardagen
December
1 Julia 1-2
5 Elize-Breght 3-4
11 Oane 3-4
20 Janna 7-8
21 Douwe 7-8
28 Meine 3-4

Januari
7 Gea 5-6
10 Jenne 3-4
11 Mac 3-4
19 Amber 1-2
23 Froukje 7-8
30 Janko 5-6
31 Pien 3-4

Agenda
december
3: weekopening
4: inleveren bibliotheek boeken
5: Sinterklaasfeest
10: weekopening
17: weekopening
18: inleveren bibliotheekboeken
21: kerstviering
24 dec t/m 4 januari 2019: kerstvakantie

januari
7: 1e schooldag 2019
8: luizencontrole
14: cito toets weken
15: inleveren bibliotheek boeken
21: cito toets weken
23: nationale voorleesdagen
28: studiedag team, kinderen zijn vrij
29: inleveren bibliotheek boeken

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de
directie.
Hartelijke groet, Team Rehoboth

