
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

De Sint is weer in het land… ook de school is al weer helemaal gezellig in Sinterklaas-sfeer.

Welkom. In groep 1/2b is Levi gestart. We heten je van harte welkom en wensen je een hele fijne tijd

toe bij ons op school.

Schoenendoosactie. Afgelopen vrijdag zijn de gevulde

schoenendozen weggebracht. Het zijn er in totaal 81

geworden. Een mooie opbrengst. Heel hartelijk dank, ook

namens de organisatie.

De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in

de volgende landen: Togo, Sierra Leone, Bulgarije,

Roemenië, Moldavië, Bosnië en Herzegovina en in de

vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Zomaar 2 reacties van kinderen die een schoenendoos hebben ontvangen:

Het verhaal van Alimamy: Ze lachen, klappen en dansen als ze de schriften en het speelgoed zien: voor

Alimamy en haar vrienden uit Sierra Leone is dit een grote verrassing. “Dit prachtige cadeau laat zien

dat iemand om me geeft.”

Het verhaal van Maxim: Maxim woont met zijn familie in het straatarme Moldavië. Ze moeten alle

eindjes aan elkaar knopen. Hij is dan ook superblij met het speelgoed uit de schoenendoos. “Ik kon

niet wachten om te zien wat er in zat!”

Sint. De Sint heeft laten weten dat hij op maandag 5 december op onze school zal

komen. We verwelkomen de Sint en zijn Pieten om 08.30 uur op het schoolplein.

Net als vorig jaar zullen er roetveegPieten bij zijn. Wilt u daar rekening mee

houden als uw kind ook geschminkt op school wil komen?!

Er geldt op maandag 5 december voor alle groepen een continurooster tot 14.00

uur. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen.

Op donderdag 24 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten.

Graag voorzien van hun naam.

DE waardepunten voor de voedselbank. In december en januari verzamelen

de Lions samen met de voedselbanken in Nederland waardepunten van thee

en koffie. Op 28 januari 2023 worden de verzamelde punten overhandigd aan

Douwe Egberts. Douwe Egberts zet die punten om in pakken koffie, die

worden gedoneerd aan de voedselbanken.

In Alblasserdam staan bij verschillende winkels, in Landvast en in de

bibliotheek verzamelboxen. Zie hiervoor ook de informatie in Het Kontakt en

op Alblasserdamsnieuws.nl. Ook aan de scholen is gevraagd om inzamelpunt

te worden. Hier staan houten kistjes op een centraal punt. Die mogen hier misschien wel gedurende

het hele jaar staan… Helpt u ons mee? En mag uw kind ook vragen of opa en oma, oom en tante, de

buurvrouw, …. de waardepunten aan ons wil doneren?



De punten die in Alblasserdam worden ingezameld komen rechtstreeks ten goede aan onze

plaatselijke voedselbank.

Ziekmeldingen. We willen u vragen om het ziekmelden van uw kind uitsluitend door te geven via de

ziekmeldknop op de website van onze school. De ziekmeldingen worden dan op de juiste wijze

geregistreerd en doorgegeven aan degene die voor de groep staat. Hoewel Parro een heel fijn

communicatiemiddel is tussen ouders en leerkrachten, bij voorkeur toch de ziekmelding op

bovenstaande wijze doorgeven en niet via Parro. (Het kan namelijk ook voorkomen dat er

onverwachts een vervanger voor de groep staat en dan komt een melding in Parro niet door.)

Advent. In de christelijke traditie wordt heel wat gevierd.

Kerst, Pasen en Pinksteren zijn de meest bekende feesten.

Advent is ook een feest dat al heel lang gevierd wordt. In de

vierde eeuw na Christus wordt al over ‘adventus’

gesproken. Adventus betekent ‘komst’. Met Advent leven

christenen naar het kerstfeest toe. Het feest van Jezus’

komst naar deze wereld als klein kind in de stal van

Bethlehem.

Er zijn vier adventszondagen voordat het Kerstfeest is. Vaak

wordt elke week een kaars extra aangestoken. Op de eerste adventszondag één kaars, op de tweede

adventszondag een tweede kaars en zo verder. Dit betekent dat we steeds dichter bij Kerst komen.

Het feest van het Licht! Met Kerst wordt de vijfde kaars aangestoken. Dit is een grote witte kaars. Wit

staat voor de zuiverheid van Christus.

Met Advent verwachten we de komst van Christus. Niet alleen in de stal van Bethlehem. Daar is Hij

immers al geboren. Advent verwijst ook naar de nog te verwachten komst van Christus: Zijn

wederkomst. Dat hoort ook bij Advent.

Op school zullen we met de kinderen uitkijken naar de komst van Christus in de stal van Bethlehem.

Elke week wordt er een kaars extra aangestoken, net zo lang tot er vier kaarsen branden. Dan is het

Kerst. Kijkt u thuis met de kinderen ook uit naar de komst van Christus?

Agenda:

Donderdag 24 november Kinderen mogen hun schoen zetten op school
Maandag 5 december Sinterklaas - continurooster tot 14.00 uur
Dinsdag 13 december 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Donderdag 15 t/m
zaterdag 17 december

Inzameling voor de Winter 3 Daagse

Woensdag 21 december 19.00-20.00 uur Kerstviering onderbouw op Het Kompas
Donderdag 22 december 19.00-20.00 uur Kerstviering bovenbouw in de Ichthuskerk
Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

KERSTVAKANTIE

Woensdag 18 januari 09.00-12.30 uur Open oudermorgen
Donderdag 2 februari Studieochtend & Leerteams - kinderen zijn vrij
Maandag 6 t/m vrijdag
17 februari

Weken van School en Kerk

Dinsdag 7 februari 09.00-12.00 uur Open dag nieuwe ouders
Woensdag 8 februari 12.30-13.00 uur Kijkmoment
Maandag 13 februari Tien-minuten gesprekken en adviesgesprekken gr.8
Woensdag 15 februari Tien-minuten gesprekken en adviesgesprekken gr.8
Zondag 19 februari Afsluitende dienst Weken van School en Kerk
Woensdag 22 februari Techniekroute groep 8
Vrijdag 24 februari vanaf 12.00 uur Vrije middag (vóór de voorjaarsvakantie)



Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart

VOORJAARSVAKANTIE

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


