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Spreuk van de week
Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 14,60 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Voedselbankactie van RTV Drenthe
De kinderen hebben in de maand december + € 50,- bij elkaar gespaard via het goede
doelengeld en we hebben als school besloten dit bedrag te verdubbelen en storten € 100,op de rekening van de voedselbank.
Bijbelverhalen
Een lied uit de hemel Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op
weg. In de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in
de wereld gekomen is.
Uit de school geklapt
Nationaal Ouderenfonds
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan met de decemberactie van het Nationaal
Ouderenfonds en PostNL. De kinderen hebben kerstkaarten geschreven voor eenzame
ouderen. Alle kaarten hebben we verzameld en deze worden opgestuurd naar de organisatie.
Zij gaan ervoor zorgen dat de kaarten bij de ouderen bezorgd worden.
Vraag van de week
Mag ik parkeren bij de gele streep bij de school?
Nee dat is niet toegestaan. We zien de laatste tijd dat er regelmatig auto’s staan geparkeerd
langs de stoep bij de gele streep (voor het blauwe hek) bij de kleuteringang. Dit is niet de
bedoeling, want zo blijft er geen ruimte over voor de fietsers en wordt het moeilijker om op
het plein te komen. Wilt u hier rekening mee houden? Bedankt voor de medewerking.
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. De groepen 1-2 zitten vooraan op
de banken en voor de groepen 3 t/m 8 zijn er stoelen gereserveerd.
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.
Schaatsen
Vrijdag 22 december is de laatste schooldag van dit kalenderjaar. Omdat we die ochtend niet
in de Drenthehal terecht kunnen, is er geen gymnastiek in de Drenthehal.
Dit jaar gaan we op die vrijdagochtend schaatsen op de schaatsbaan in Beilen op de markt.
Speciale schaatsen zijn aanwezig en hoeven niet te worden meegenomen. Denk wel aan
warme kleding, mutsen e.d.
De groepen 3 t/m 6 gaan vanaf 8.30 tot 10.00 uur. Graag uw kind rechtstreeks daar naartoe
brengen en u mag ook gezellig blijven. Na afloop lopen we samen weer terug naar school.
De groepen 7 en 8 komen wel gewoon naar school en gaan samen op de fiets naar de
ijsbaan. Zij blijven daar van 10.00 tot 11.30 uur en gaan daarna terug naar school.
Alle kinderen zijn vervolgens om 12.00 uur vrij.
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Vervanging
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.
Op woensdag 20 december komt juf Henriëtte Kedde voor groep 1/2. Helaas is er geen
andere mogelijkheid en ook wij vinden dit niet ideaal. We hopen dat in het nieuwe jaar juf
Rolinka weer terug is op school en alles weer op de gewone manier kan worden ingevuld.
Juf Herma zal voorlopig nog niet terugkeren voor de groep en juf Jolanda blijft haar
vervangen.
Oud papier
Maandag 18 december en dinsdag 19 december staat de papiercontainer bij de school.
Zegt het voort, zegt het voort! Eerstvolgende 29/30 januari 2018
Ingekomen berichten en post
Stichting Beleef Beilen
Speciaal voor het Winterfeest, waar de kunstijsbaan onderdeel van is, hebben wij een
kleurwedstrijd uitgeschreven. De kinderen die de kleurplaat het mooiste hebben ingekleurd
krijgen uiteraard een mooie prijs. We werken met drie prijzen: kleuters, onderbouw en
bovenbouw (dit zijn individuele prijzen).
Niet alleen de beste leerling kan een prijs winnen. Ook per school valt een prijs te winnen,
namelijk een heuse feestdag! Worden vanuit uw school percentueel gezien de meeste
ingekleurde kleurplaten ingeleverd in de tent van de ijsbaan, dan krijgt u een hele dag een
stormbaan bij school, een gezonde snack en een overheerlijk ijsje voor álle leerlingen. U
kunt de gewonnen prijs verzilveren tot aan de zomervakantie in 2018. Deze prachtige prijzen
zijn beschikbaar gesteld door de Spelotheek, Jumbo Mulder Beilen en Egbert-Jan Catering.
Eerste Sportroefeldag in Beilen
Beilen - Om het nieuwe jaar sportief te beginnen organiseert Sportief Beilen de
Sportroefeldag in Beilen. Op vrijdag 5 januari 2018 is het zover. Die ochtend kunnen alle
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool kennis maken met de verschillende
sporten in Beilen. Het is een sport variant op de reguliere Roefeldag waarbij kinderen een
kijkje kunnen nemen bij bedrijven in de keuken. Deze Sportroefeldag vindt plaats in en om
de Drenthehal en is van 8.30 – 12.00 uur.
8.30 – 8.45
Aanmelden
10.00 – 10.50 Ronde 2
8.45 – 9.00
Opening
11.00 – 11.50 Ronde 3
9.00 – 9.50
Ronde 1
12.00
Afsluiting
Via de website (www.beleefbeilen.nl) kunnen kinderen zich vooraf aanmelden doormiddel
van een aanmeldformulier. Dit kan online t/m woensdag 20 december.
Dus ga snel naar de website van Beleef Beilen en geef je op voor de eerste sportroefeldag!
Datum

Activiteit

18+19 december
20 december
22 december
22 december
8 januari

Oud papier container bij de school
19:00 uur Kerstviering in de Pauluskerk
Schaatsen op de ijsbaan op de markt
12:00 uur begin kerstvakantie (vrij t/m vrijdag 5 januari 2018)
Eerste schooldag van 2018
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