Nr. 5 december 2018
Kerstfeest

‘Want een Kind is ons gegeven, een Zoon is ons geboren! En de
heerschappij rust op zijn schouders! Wonderbare Raadsman, Goddelijke
Held! Eeuwige Vader, Vredevorst!’
Kent u dit prachtige lied? Zo niet klik dan op onderstaande link en luister
naar de prachtige vertolking van SELA.
https://youtu.be/l1zgRYoXhow
En dat is ook wat we vieren met de kinderen, vandaag en afgelopen
dinsdag. Een Kind is ons geboren. En in de kwetsbaarheid van dit Kind, ligt
de verlossing van ons mensen. Wat daarvoor nodig is, is het besef dat het
nodig was dat Hij kwam voor onze ongerechtigheden en het geloof dat Hij
het is, die ons verlossing bracht en brengt! Daarvan zingen we, daarom
lezen we het Kerstverhaal en komen we met Kerst ook in onze gemeente
bij elkaar! Een fijne tijd waarin we warmte en liefde met elkaar delen.
Wij willen u bedanken voor de samenwerking met u als ouders en de
betrokkenheid die we mochten ervaren ook in dit afgelopen jaar tijdens
mooie maar ook moeilijke momenten. Vol vertrouwen trekken we over de
grens van oudjaar naar Nieuwjaar en hopen we elkaar weer te ontmoeten
op maandag 7 januari. Wij wensen u allen gezegende feestdagen toe.
Vier Keer Wijzer
Na de kerstvakantie beginnen we met onze eerste proeftuin: Vier Keer
Wijzer. Op 17 januari hebben we als team een introductietraining en
daarna gaan we ‘los’ U zult via de groepsberichten in PARRO en vast iets
van te zien krijgen.
Klankbordgroep
In januari hoopt meester Gert de klankbordgroep voor de eerste keer bij
elkaar te roepen. De betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wilt
u alsnog meedoen? Geef u dan op bij meester Gert.
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AGENDA:
24 december
Begin kerstvakantie
7 januari
Begin 2de helft
schooljaar.
7 januari
Luizencontrole
8 januari
Schoonmaak-dag
groep 1 en 2
14 januari
Toetsweek 1
21 januari
Toetsweek 2
Themaweek
24 januari
Nieuwsflits 5
27 januari
Themazondag
28 januari
Toetsweek 3
4 en 11 februari
Adviesgesprekken
groep 8 op afspraak
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AGENDA:
11 februari
Kinderen geen les in
verband met
werkbezoek
team PWA
Dit laatse kalenderitem is
een afwijking van de
jaarrooster. Wilt u hier
rekening mee houden?

Bijlagen
Bij deze Nieuwsflits ontvangt u een aantal bijlagen. In de eerste
plaats staan hierboven afgedrukt de activiteiten in de
kerstvakantie vermeld, voor de kinderen die graag lekker actief
zijn.
Daarnaast hebben we aparte bijlagen toegevoegd van het CJG
over ‘Piep zei de muis” en een schrijven van de
Jeugdgezondheidszorg.

We wensen u als team van
de PWA gezegende
feestdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.
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