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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Het feest van de Sint is weer voorbij. We mogen nu gaan uitzien naar een ander feest, het kerstfeest;
de geboorte van de Heere Jezus. In deze periode van advent bereiden we ons, met de kinderen, hierop
voor.
Lied van de maand. In december zijn de liederen van de maand: Lied 476 uit het Liedboek 2013 ‘Nu
zijt wellekome’ en no. 137 uit Hemelhoog ‘Het ezeltje’.
Een tas voor een andere klas. Actie voor de Family in Christ Mission in Zambia.
Begin januari 2019 vertrekt er een zeecontainer met spullen naar
Zambia. Deze container is nu gedeeltelijk geladen, maar er kan nog veel
meer bij!
Vanuit de missiepost in Zambia is de vraag voor (school)tassen bij ons
terecht gekomen. Daarom is de actie ‘Een tas voor een andere klas’
opgezet. De meeste kinderen hebben wel een tas die inmiddels in de
kast beland is en niet meer gebruikt wordt. Dat is zonde! Andere
kinderen kunnen daar weer blij mee gemaakt worden.
Concreet houdt de actie het volgende in:
* In de hal van school staat een plastic rolcontainer, waarin de kinderen
een tas die ze niet meer gebruiken kunnen doneren. In de tas kunnen de
kinderen eventueel een tekening of een kaartje met een boodschap in
het Engels achterlaten (dat is niet verplicht, maar wel erg leuk voor de ontvanger).
* Na de kerstvakantie zullen wij de plastic container ophalen en zorgen dat de tassen verscheept
worden naar Zambia.
* In april 2019 zullen de tassen worden uitgedeeld aan de schoolkinderen bij de Missiepost.
Winterfair 2018. De winterfair is alweer een tijd geleden. Inmiddels kunnen uw kinderen genieten
van nieuw speelgoed tijdens de pauze momenten. Er is veel nieuw speelgoed aangeschaft met de
opbrengst van de winterfair zodat iedereen weer naar hartenlust kan tafeltennissen, voetballen etc.
Nogmaals onze dank hiervoor!
Help, wie kan de helpende hand bieden?! Tot op heden hebben wij nog geen vervanging kunnen
vinden voor geplande afwezigheid i.v.m. ziekte. We overleggen op dit moment over hoe we dit
kunnen oplossen. Concreet kan dit betekenen dat andere taken op school moeten vervallen. We
waren er net trots op dat we naast de groep ook kinderen individueel extra ondersteuning en hulp
konden bieden. We durven nog niet eens te denken wat het in januari/februari/maart gaat
betekenen als collega’s door de griep niet kunnen werken. Stel dat u iemand kent die graag de
helpende hand biedt, geef dit dan aan ons door!

Kerstvervoer. Een veel kleiner probleem dat ook veel gemakkelijker op te lossen is, is het vervoer van
materialen naar de kerk voor de kerstviering. Helaas heeft zich hiervoor ook nog niemand
aangemeld. Wie heeft een busje of een stationwagen waarmee we op woensdagochtend 19
december materialen in de kerk kunnen brengen en op vrijdagmorgen weer kunnen terugbrengen
naar school? De tijdsbesteding hiervoor is hooguit een uur. We hebben met elkaar al afgesproken dat
we dit jaar minder materialen meenemen. De conciërge en de directeur zitten naast de telefoon en
verwachten uw telefoontje.
Kerstviering. Op donderdag 20 december vieren we in de Ichthuskerk kerst met de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 samen met hun ouders/verzorgers. Op woensdag 19 december vieren de kinderen
van groep 1 t/m 4 kerst samen met hun leerkracht(en) in hun eigen klaslokaal. In verband met de
ruimte en hierdoor de veiligheid, kunnen ouders/verzorgers deze viering niet bijwonen.
Gevonden voorwerpen. In de hal hangen diverse gevonden voorwerpen. Er hangen vestjes, jasjes,
gymschoenen, tasjes en zelfs sokken. Graag thuis controleren of u iets kwijt bent en kijken of het op
school hangt. In de kerstvakantie ruimen wij alles op zodat we in januari weer met een lege kapstok
kunnen starten.
Gezocht de rugtas van Kyle uit groep 6. Donderdag 22 november is na de TSO de tas van de kapstok
verdwenen. Kyle heeft na de lunch zijn tas opgehangen en sindsdien niet meer gezien. Ik hoop dat de
tas met een geintje is verstopt, maar we willen de tas nu echt graag terug vinden. Het is een zwarte
rugtas met fluor groen op de voorkant.
Inhoud:
- een Adidas Juventus broekje
- Nike sportschoenen
- brooddoos
- huiswerkmap
Hopelijk vinden we de tas snel.
‘Natuur’lijk Alblasserdam. Na de spectaculaire kick-off van het natuurpaspoort in oktober en de
opening van de natuurspeeltuin in november is het tijd voor de volgende activiteit. Op woensdag 12
december kunnen jullie "verstoppertje spelen in het bos" (nr. 16 uit het paspoort). We verzamelen
om 14.30 bij de natuur-bso/scouting aan de Savornin Lohmanweg 40A. Je kunt je opgeven door een
mailtje te sturen naar natuurlijkalblasserdam@outlook.com.
Kijk ook gerust even op de www.abcalblasserdam.nl onder het kopje 'Natuur'lijk Alblasserdam voor
meer info óf om alvast te kijken wat we in januari, februari en maart gaan doen!
Bijlage:
- Mathilde presenteert – winter 2018
Agenda:
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
24 december t/m 4 januari
Dinsdag 15 januari
Vrijdag 18 januari
23 januari t/m 2 februari
Donderdag 31 januari
Donderdag 31 januari
Donderdag 7 februari

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
vanaf 12.00 uur

Vanaf 09.00 uur
15.00-15.30 uur

Kerstviering groep 1 t/m 4 op school
Kerstviering groep 5 t/m 8 in de Ichthuskerk
Vrije middag voor de kinderen
KERSTVAKANTIE
Studiedag – de kinderen zijn vrij
Open oudermorgen
Nationale voorleesdagen
Open Dag
Kijkmiddag
Studiedag – de kinderen zijn vrij

Donderdag 14 februari
Maandag 4 t/m vrijdag 15
februari
Zondag 17 februari
Maandag 18 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari t/m
vrijdag 1 maart

v.a. 12.00 uur

Lesvrije middag voor de kinderen
School en Kerkweek
Afsluiting School en Kerkweek
Tien-minuten avond
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Tien-minuten avond
Techniekroute groep 8
Vrije dag
VOORJAARSVAKANTIE

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie

Marianne Krabbendam

God, wij vragen U in deze adventsperiode:
geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
op zoek te gaan
naar die ene ster
die ons zal brengen naar het Kerstkind.
Naar het lichtje in ieder van ons
dat soms helder, soms verborgen is.
Opdat ieder mensenkind
vervuld mag worden van hoop
en mag delen in Uw droom van vrede.
Amen.

