Nieuwsbrief
December 2021
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van december 2021. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan.

Kind op maandag
Week 48
Het verhaal van Ruth

Week 49
Zacharias, Elisabeth en Johannes

Week 50
Jozef en Maria
De geboorte van Jezus

Week 51
De herders en de wijzen

lied van de maand Onderbouw:
NLB 486 Midden in de winternacht

lied van de maand Bovenbouw:
NLB 477 Komt allen tezamen

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je
aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere
verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God
voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de Messias,
de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden
vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt
iemand die voor de mensen zal zorgen!

Covid-19
De regering heeft nieuwe maatregelen bekend gemaakt en op basis daarvan is er een nieuw
coronaprotocol voor het onderwijs. Deze hebben wij 25 november met u gedeeld.
Helaas kunnen we door deze maatregelen onze kerstwandeling niet door laten gaan.
Mochten de omstandigheden het toelaten, dan willen we wel graag een kerstviering met de
kinderen houden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en
eventueel de spullen zoals sportkleding, scheenbeschermers en schoenen. Meld je bij
intermediair Geerte Kwant, geerte@sportfryslan.nl of 06 - 57 04 01 51 en doe samen een
aanvraag. Binnen 3 weken weet je of de aanvraag is goedgekeurd en kan je jouw kind
aanmelden bij de sportvereniging. Samen zorgen we er voor dat elk kind kan sporten!

In samenwerking met GGD Fryslân en Sûn Opsterland is er een boekje ontwikkeld met daarin het sport- en
beweegaanbod voor peuters en kleuters. In boekje is het sport- en beweegaanbod opgenomen voor kinderen tot
en met 6 jaar.
www.beweegteamopsterland.nl/peuterkleutersport.

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Voor de komende weken stond schoolschaatsen gepland. Door de corona-maatregelen kan dat helaas nu niet niet
doorgaan. Voorlopig is het uitgesteld naar februari 2022.

Verjaardagen
December
1
Julia 5-6
5
Elize-Breght
8
Jurian 1-2
8
Lieve 3-4
11
Oane 5-6
28
Meine 7-8

7-8

Januari
7
Gea
10
Jenne
11
Mac
15
Rowan
17
Auke
19
Amber
28
Noa
31
Pien

7-8
7-8
7-8
1-2
1-2
3-4
3-4
7-8

Agenda
December
3 Sinterklaas viering
7 bibliotheekboeken inleveren
21 bibliotheekboeken inleveren
23 Kerstviering
24 vanaf 12.00 uur alle kinderen
vrij.

Januari
11 luizencontrole
11 bibliotheekboeken inleveren
25 bibliotheekboeken inleveren
26 Voorleesdagen

Februari
2 studiedag team, kinderen vrij
7-8 : 10-minuten gesprekken

Kerstvakantie tot 7 januari

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

