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Notter, 1 december 2020.
Geachte ouders,
Zondag was het eerste advent. Op school brandt er nu 1 kaarsje. Elke week komen we wat dichterbij de
stal en het Kindje. Het thema voor deze Kerst is: “Waar wacht je op?”. We vertellen verhalen uit Jesaja,
Lukas en Mattheüs. Deze week zijn het verhalen uit Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en uit Lucas 1: 5-25. Het
thema is: Dat belooft wat”.
2de Advent wordt “Hoog bezoek” uit Lukas 1; 26-30
3de Advent wordt “Kom mee naar Bethlehem” Mattheüs 1: 18-25 en Lukas 2: 1-20
4de Advent “Ik wijs je de weg” Mattheüs 2: 1-23
Samen met u en de kinderen gaan we zo op weg naar het Kindje in de stal en horen we hoe dicht God bij
de mensen wil zijn.
Lied van de week.
Groep 3/4 Lied: Advent, zet de deur op een kier
Groep 5/6 Lied: Advent, is kijken naar wat komt
Groep 7/8 Lied: Glory
Zending: € 24,80
Sinterklaas
Dat de Sint dit jaar niet kan komen, betekent niet dat hij onze school
vergeet. Nee, hij heeft vandaag zijn hulpje; Piet de Smeerpoets, langs
gestuurd. Deze Piet had hoge nood en heeft toen de kleuter wc
bezocht en daar met blauwe verf geknoeid. Ook heeft hij een brief
achtergelaten, waarin hij schrijft dat vrijdag een paar pieten de
cadeautjes komen bezorgen.
We beginnen vrijdag op de
normale tijd. Op het plein spelen
we wat sinterklaasliedjes af (om in
de stemming te komen) en gaan
rond 8.30 uur naar binnen. Als de pieten niet komen, dan gaan we met
de kleuters op zoek door het gebouw, in de hoop ze te vinden en de
zakken met de cadeautjes natuurlijk. In het halletje bij de kleuters
staan al heel wat prachtige surprises, gemaakt voor en door de
leerlingen van groep 5 t/m 8. (zie foto’s)
Jarig.
Zaterdag 5 december is juf Kelder jarig. Zij hoopt dan haar 46ste verjaardag te vieren. Juf een heel fijne
dag gewenst met uw gezin en dat u maar weer veel cadeautjes mag uitpakken.
Welkom.
Deze week start Louise Baan bij de kleuters. Zij is het zusje van Maurits, Sjoerd en Andreas. Louise; van
harte welkom. We wensen jou een fijne en leerzame tijd op onze school.
Bericht van de ouderraad:
Vorige week mochten we namens de ouderraad op kraamvisite gaan bij juf Janssen. Het waren eigenlijk
twee kraamvisites in een keer. We waren namelijk nog altijd niet op visite geweest bij Romijn. Romijn
mocht nu haar eigen kraamcadeautje uitpakken. Dat kan niet iedereen zeggen. Ze is een mooi meisje. Ze
stapt al rond en vond het wel gezellig dat er visite was. We mochten ook haar broertje Saul bewonderen.
Altijd weer bijzonder hoe mooi en gaaf zo'n kleine pasgeboren baby is. We zijn met juf Janssen en haar
man dankbaar voor hun gezin en dat het allemaal zo goed gaat. En wensen hen geluk en Gods zegen toe
voor de toekomst.
Vrij.
Op vrijdagmiddag 4 en vrijdagmiddag 18 december zijn ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 vrij.
Met vriendelijke groeten en namens het team, G. A. Rosman.

