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AGENDA dec./jan.
Wo. 5 dec.
Di. 18 dec.
Wo. 19 dec.
Vr. 21 dec.

Sinterklaas
ColumBus
Kerstmusical
Aanvang 18.30 uur in de Petruskerk
’s Middags alle kinderen vrij

Ma. 24 dec. t/m
Vr. 4 jan.
Di. 15 jan.
Wo. 23 jan.
Di. 29 jan.

Kerstvakantie
ColumBus
Veerse Voorleesdag
ColumBus

Sinterklaas
De afgelopen weken genoten de kinderen al volop van allerlei Sinterklaasactiviteiten.
Woensdag 5 december is het zover, dan ontvangen we de Sint en zijn Pieten rond 8.30 uur
op school! U bent natuurlijk hartelijk welkom om te komen kijken.
De kinderen van groep 6 t/m 8 helpen de Pieten met het maken van surprises voor hun
klasgenoten. Vanaf maandag zijn deze te bekijken in de hal.
Op 5 december hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij
voor!

Kerstmusical
Dit jaar willen we Kerst niet alleen met de kinderen vieren, maar ook met alle ouders, opa’s,
oma’s, vrienden, bekenden en overige belangstellenden!
Daarvoor voeren de kinderen een korte musical op in de Petruskerk, welke we omlijsten met
diverse andere ingrediënten waar de werkgroep en Ds. Petra van Oosten druk mee aan de
slag zijn. Hierdoor komt de schooldienst die gepland stond voor 3 februari te vervallen.
Na afloop is er net zoals u gewend bent op school na een kerstviering, een
“warme ontvangst” bij de fietsenstalling achter de kerk. Onder het genot van een warm
drankje kan een ieder nog even gezellig napraten waarbij muziekvereniging EMM de
achtergrondmuziek verzorgt!
Zet hem alvast in uw agenda: Woensdagavond 19 december in de Petruskerk
(Ds. van Wouwestraat) Aanvang 18.30 uur.

Maandaggelden
Per 1 december sluiten we de spaaractie voor de Nierstichting af. De kinderen van groep 7/8
hebben een nieuw onderwerp aangedragen. We gaan de komende periode sparen voor de
natuur en wel voor het behoud van koraalriffen! Dit past ook mooi bij de Natuurschool die
we aan het ontwikkelen zijn. Esmee Bannenberg komt in elke klas een gastles geven om de
kinderen nader te informeren. Daarna zal ik ook u nader informeren over de inhoud.

Vorig jaar hebben de kinderen van groep 7/8 gekozen voor de Nierstichting. De aanleiding
hiervoor was dat Elise Willeboordse, oud-leerlinge van onze school, een niertransplantatie
had ondergaan. Lukas haar broer zit in groep 8. Dat dergelijke zaken een flinke impact geven
mag duidelijk zijn. Lukas schreef hierover het volgende gedicht:
Als ik een nier zou zijn,
Dan zou ik hem aan mijn zus geven.
Dan zou ik goed werken, zodat ze niet meer ziek kan zijn.
Als ik een nier zou zijn,
Dan zou ik er voor zorgen dat zij niet meer in het ziekenhuis zou komen.
Als ik een nier zou zijn,
Dan zou ik er voor zorgen dat alles goed gaat met mijn zus.
Bij de overdracht van de gelden aan de Nierstichting maken we bekend hoeveel de actie van
het afgelopen jaar heeft opgebracht.

Wetenswaardigheden


De kinderen hebben in totaal 26 gevulde schoenendozen ingeleverd waar
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden blij mee kunnen worden gemaakt!



De kinderen van groep 7/8 zijn druk bezig met de verkoop van speculaaspoppen.
De winst wordt gebruikt om de kosten voor ouders voor de Natuurwerkweek te
drukken. Op school liggen er nog enkele voor de verkoop!

Hartelijk groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

