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Kerstviering
Wij nodigen alle vaders, moeders, broers,
zussen, oma’s, opa’s en andere
belangstellenden uit om met ons het
kerstfeest te vieren op donderdag 20
december om 19.00 uur in dorpshuis “De
Viersprong” te Buinerveen.
De kinderen van groep 6/7/8 voeren de
musical “De moeite waard” op. Ook de
kinderen van de andere groepen hebben
hun aandeel in de viering.
Na de kerstviering bent u van harte uitgenodigd om een kop warme
chocolademelk te komen drinken, buiten rond de vuurkorf.
We gebruiken de achteringang van de zaal. Die kunt u bereiken via het
parkeerterrein.

Agenda
20-12 Kerstviering 19.00 uur
21-12 De kerstvakantie begint
voor alle kinderen om 11.45 uur
02-01 Zaalvoetbaltoernooi
07-01 Eerste schooldag in het
nieuwe jaar
08-01 Luizencontrole
12-01 Oud papier
17-01 Jacqueline ’s middags IBoverleg, Pauline groep 6/7/8

Voetbaltoernooi
In de kerstvakantie, op woensdag 2 januari, doen we met twee teams
mee aan het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in “De Splitting”. We hopen
dat veel ouders en kinderen ons komen aanmoedigen.

Verjaardagen

Gymdiploma

01-01 Kristian uit groep 5

De hartelijke felicitaties voor Ilse. Zij heeft vorige week haar
gymbevoegdheid behaald. De afgelopen maanden heeft Ilse voor
deze opleiding veel gymlessen moeten geven. Nu dat niet meer hoeft,
kunnen de kinderen van groep 2 na de kerstvakantie een uur in de
week naar juf Ilse. (zie volgende bericht)

Groep 2
Vanaf dinsdag 8 januari gaan de kinderen van groep 2 elke
dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur naar juf Ilse. Zij gaat met de
kinderen aan de slag met letters en woorden, met hakken en plakken,
met rijmen, met tellen, kortom met alle vaardigheden die de kinderen
nodig hebben in groep 3. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat
dit uurtje in de week heel effectief is.
De kinderen van groep 3/4/5 gaan op dat moment met juf Pauline naar
“De Splitting”. De kinderen krijgen gymles van meester Stefan.
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03-01 Naïma uit groep 7
09-01 Ryanna uit groep 3
13-01 Kirsten uit groep 2
15-01 Danny uit groep 7

Plein
Een bedankje is op zijn plaats voor buurtbedrijf Nieuw-Buinen. Remko Trip
heeft met een aantal van zijn medewerkers onze pleinen en het
parkeerterrein bladvrij gemaakt! Het ziet er weer netjes en opgeruimd
uit.

Opbrengst Kerstactie
Het verkopen van droge worst en suikerbrood heeft voor onze school
maar liefst € 345,00 opgebracht. Dank aan alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen!

Vakantie
Op vrijdag 21 december begint voor alle kinderen om 11.45 uur de
kerstvakantie. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ’s middags dus ook vrij.
We beginnen weer op maandag 7 januari.

Bijbelrooster
7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Mattheüs 2:1-12
Naar Egypte, Mattheüs 2:13-18
Naar Galilea, Mattheüs 2:19-23
14 t/m 18 januari 2019
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 17 januari.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Kleuternieuws
Letterkoffer: Kirsten
Letter: W
Thema: Winter

