Nieuwsbrief
December 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van december 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u
treft de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 49: 2 t/m 6 december 2019
(groep 5-8): Een stem in de woestijn, Jesaja 40:1-11
Zacharias brengt een offer, Lucas 1:5-25
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38

Week 50: 9 t/m 13 december 2019
De geboorte van de Messias, Jesaja 8:23 – 9:6
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80

Week 51: 16 t/m 20 december 2019
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20

Week 2: 6-10 januari 2020
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52

lied van de maand:
Onderbouw:
NLB: 469, Ik ben een engel van de Heer

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 477, Komt allen tezamen

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt het
ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en
bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan
nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging
vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel
ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazaret. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon.
De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen.
Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied
zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen
was.
Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als
de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen
gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je
naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook
voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere
wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de
wereld nog niet uit!
Wij wensen u een gezegende kerst!

Gezonde School
Kinderen op een Gezonde School presteren beter! Daarom willen wij als school bijdragen
aan gezonde en fitte kinderen.
We gaan structureel werken aan gezondheid met de Gezonde School-aanpak.
In de Gezonde School-aanpak staan de behoeften, wensen en mogelijkheden van de
school centraal. Onze school kiest zelf het thema of de thema’s waar wij extra aandacht
aan willen besteden. Voorbeelden van thema’s zijn Bewegen en sport, Voeding,
Welbevinden en sociale veiligheid, en Relaties en seksualiteit.
Afgelopen jaar zijn we aan de slag geweest met het thema : Bewegen en sport.
Met de Gezonde School-aanpak werken we in ons eigen tempo toe naar het
eindresultaat: het behalen van het vignet Gezonde School. Als we dit vignet behalen, zijn
we officieel een Gezonde School en mogen we drie jaar lang het Gezonde School-logo
voeren.
Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

EU schoolfruit
Door het meedoen aan EU schoolfruit willen we ook bewust werken aan gezonde school. Omdat het fruit op
dinsdag, woensdag en donderdag niet altijd voldoende is voor vooral de grote kinderen, vinden we het prima dat
ze zelf ook nog fruit meenemen naar school. We zouden het op prijs stellen als ouders het ook bij fruit houden.

Incasseren lidmaatschap
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)

Sinterklaas viering 5 december
Sinterklaas is weer in het land en we hopen dat hij ook bij de Rehoboth op bezoek komt. Op donderdagochtend 5
december mogen alle kinderen en ouders buiten blijven wachten op zijn komst. Zou hij de weg nog weten?
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep om er een super leuke dag van te maken.

Kerstviering 19 december
Zie de uitnodiging in de bijlage. Iedereen is welkom !

Kerststukje maken gr. 5-8
Vrijdagmiddag 13 december willen we graag met de groep 5-8 een mooi kerststukje knutselen.
Het is de bedoeling dat de kinderen de materialen zélf meenemen, graag in een plastic tas met naam erop.
Dus :
- een leuk bakje met daarin natte (!) oase
- veel groen
- leuke versierseltjes
- kaars of lampjes
- tangetje
- enige creativiteit op dit gebied
- …………………….
Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om te helpen: van harte welkom!
Groeten juf Froukina en juf Grietje

Verjaardagen
December
1 Julia 3-4
5 Elize-Breght 5-6
11 Oane 3-4
28 Meine 5-6

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

Agenda
December
5 Sinterklaas viering
9 weekopening kerst
16 weekopening kerst
19 Kerstdienst in de kerk
20 Kinderen zijn om 12.00 uur vrij!

Januari
7 Luizencontrole
13 cito toetsen (3 weken)

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

