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Spreuk van de week
Niks doen is beter dan erg druk bezig zijn terwijl je niks doet.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 15,40 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Het is begonnen Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar
als Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij
maar beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat
Jezus geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Uit de school geklapt
Nachtelijk bezoek
Maandagochtend 4 december keken de kinderen blij verrast op toen ze in hun vak keken, en
de kleuters in de schoorsteen, want ….... er zat een heerlijke chocoladeletter in.
Sinterklaasfeest
Dinsdagochtend 5 december mochten we Sinterklaas en zwarte Piet verwelkomen op
school. Ook de peutergroep was erbij op het plein en vol verwachting klopte ons hart.
En toen … toen kwam er een grote gele vrachtwagen aangereden. Maar waarom?
Piet was zoek en Sint moest het helemaal alleen doen. Gelukkig wilde de chauffeur van de
vrachtwagen (een ouder van de school) Sint wel naar school brengen. Zo kwam de Sint
gelukkig toch nog op tijd. En Piet? Die zat in een rolcontainer en was er dus toch bij.
Niet geheel onbelangrijk Sint had voor iedereen een cadeautje meegebracht.
Vraag van de week
Gaat de staking dinsdag 12 december door en waarom?
Ja, de school gaat op 12 december dicht. Hierover hebt u per e-mail een brief ontvangen.
Ook in de afgelopen week zijn in bijna duizend basisschoolklassen problemen ontstaan door
ziekte of afwezige leerkrachten. De basisscholen staan met de rug tegen de muur als er niet
genoeg vervangers zijn. Er moet echt iets gaan veranderen.
Let op: De opvang is wel gewoon geopend, omdat die niet onder onderwijs valt.
Papiercontainer
Maandag 18 december en dinsdag 19 december staat de papiercontainer bij de school.
Zegt het voort, zegt het voort! Eerstvolgende 29/30 januari 2018.
De laatste schooldag van 2017
Vrijdag 22 december is de laatste schooldag van dit kalenderjaar. Omdat we die ochtend niet
in de Drenthehal terecht kunnen i.v.m. het jaarlijkse volleybaltoernooi van de politie, is er
dus geen gymnastiek in de Drenthehal. Dit jaar gaan we op de vrijdagochtend schaatsen op
de schaatsbaan in Beilen. Alle kinderen zijn vervolgens om 12.00 uur vrij. Nadere info volgt.
Kerstviering Kindcentrum Beatrix
Woensdagavond 20 december willen we graag, samen met alle kinderen, in De Pauluskerk
(Witte Valkenstraat) ons schoolkerstfeest vieren. Ook willen we ouders, grootouders en
verzorgers hierbij van harte uitnodigen. We beginnen om 19.00 uur en het duurt tot
ongeveer 20.00 uur. De kerk is vanaf 18.45 uur geopend. Om het optreden en de viering tot
zijn recht te laten komen, vragen wij u dringend om tijdens de kerstviering voor de jongere
broertjes en zusjes zelf oppas te regelen. Oudere broers en zussen zijn welkom, mits ze bij
hun ouders gaan zitten. Het liefst zien we natuurlijk de viering zo min mogelijk verstoord
worden. We rekenen op uw medewerking.
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Afwezigheid juf Rolinka
Juf Rolinka is nog steeds ziek en zal voor de kerstvakantie niet op school terugkeren.
Gelukkig heeft juf Wigarda toegezegd tot aan de vakantie de hele maandag en dinsdag voor
groep 5/6 te komen werken. De beide maandagochtenden komt juf Ingrid voor groep 4.
Juf Jolanda, de huidige invalster, komt op woensdag 13 december en hoe we het op
woensdag 20 december voor groep 1/2 gaan invullen is nog niet helemaal duidelijk.
Oudervacaturelijst inleveren
We willen graag alle lijsten terug, zodat we weten dat u de lijst hebt ontvangen en gelezen.
Dus ook als u nog niet weet of u kunt helpen. U legt zich hiermee niet vast, maar weten wij
of we u eventueel wel mogen benaderen als het nodig is.
Ingekomen berichten en post
Kinderkerstfeest,
Zondag 24 december gaan we het kinderkerstfeest vieren.
Samen gaan we kerstliedjes zingen en gaan we luisteren en kijken naar het kerstverhaal.
Voor we naar huis gaan is er warme chocolademelk en een kerstkransje. En voor de
basisschoolkinderen is er een kerstgeschenk.
Komen jullie ook samen met papa en mama, opa en oma?
Waar: Pauluskerk, Witte Valkenstraat.
Hoe laat: 19.00 uur gaan we beginnen.
Voor wie: Voor iedereen.
We zouden het leuk vinden als kinderen van groep 1,2 en 3, voor de dienst in het Valkenhof
komen, om samen met ons de kerk in te gaan met muziekinstrumentjes. Je mag daarna
weer bij papa en mama zitten!
We zien jullie graag de 24e!
Remko Veltman, Ilse van der Gun en Tina Tingen.
Zangers en muzikanten gezocht voor de huiskamerconcerten
Wil jij met ons meezingen? Op kerstavond willen we samen onze gemeenteleden van
PG Beilen die zelf niet meer in gelegenheid zijn om naar de kerk te gaan of in het zonnetje
gezet willen worden, een mooie kerstavond bezorgen. Dit doen we door met elkaar in
groepjes bij hen langs te gaan; samen een liedje te zingen en een gedichtje voor te lezen.
Deze avond begint om 16:45 uur en eindigt om 19:30 uur en als je naar je de
kinderkerstviering wilt, gaan we hiervoor zorgen.
We hopen er weer een liefdevol en gezellig begin van de kerstavond van te maken.
Wil je met ons mee? Oud of jou, dit maakt niet uit, stuur een mailtje naar
Heleen: heleennijhoff@hotmail.com.
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