Nieuwsbrief
Januari 2020
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van januari 2020. We geven u informatie over
verschillende activiteiten en u treft de planning voor de komende weken aan.
We wensen u allen een fijn en gezegend nieuwjaar !

Kind op maandag
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

Week 3: 13-17 januari 2020
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17

Week 4: 20-24 januari 2020
De verzoeking in de woestijn, Matteüs 4:1-11
Jezus roept mensen met zich mee, Matteüs 4:12-22
Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 4:23-25

Week 5: 27-31 januari 2020
Het geluk, Matteüs 5:1-12
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15

lied van de maand:
Onderbouw:
ELB 439, Hoger dan de blauwe luchten

lied van de maand:
Bovenbouw:
ELB 420, Als je bidt zal Hij je geven

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon
van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt.
Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is
de toon van zijn verhaal gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige
heerser, maar als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun
schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de
woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt
Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze
ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen,
aan andere kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan worden. Op
sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen
dat deze kinderen niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Cito Toetsweken
Vanaf 13 januari is het zover. In de groepen worden verschillende cito-toetsen afgenomen. Deze toeten gebruiken
we om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van uw kind. De resultaten worden met u
besproken tijdens de 10-minuten gesprekken in februari.
Tip: lekker vroeg op bed, goed slapen, goed ontbijten en zet ‘m op!

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

KSGdienst 2 februari
We attenderen u op de Kerk-School-Gezinsdienst (KSG) die bij leven en welzijn op 2 februari a.s. wordt gehouden
in het gebouw van de vGKN. De dienst begint om 9.30 uur. U bent van harte welkom!

Verjaardagen
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

Februari
2 Marissa 5-6
2 Juan 7-8
10 Juf Froukina
18 Janoek 3-4

Agenda
Januari
7 Luizencontrole
8 inleveren bibliotheekboeken
13 cito toetsen (3 weken)
22 inleveren bibliotheekboeken

Februari
2 Kerk School Gezinsdienst
4 inleveren bibliotheekboeken
5 Studiedag team; kinderen vrij!!
10 10-minuten gesprekken
11 10-minuten gesprekken
17-21 Voorjaarsvakantie !
26 Luizencontrole
26 inleveren bibliotheekboeken

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

