Nieuwsbrief van 02 december 2016
Kind op maandag
Week 49 ■ 05/12 - 09/12 Stil eens… Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes de Doper.
Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder nieuws te horen: Jezus
zal geboren worden.
Week 50 ■ 12/12 - 16/12 Woorden tekort Lucas 1:39-56, 1:57-80
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen. Zacharias en Maria zijn zó blij, dat ze een lied
zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld, over alle mensen die bevrijd zullen
worden.
Jarigen
10 december

Kaylee Veldman (5 jaar) - groep 1/2

13 december

Joska van der Molen (10 jaar) – groep 7
Kaylee en Joska, van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Sinterklaasinfo
Aanstaande maandag komt Sinterklaas bij ons op bezoek! Om 8.25 uur staan we met elkaar op het grote plein
om Sint en zijn Pieten welkom te heten. De kinderen vormen dan een lang pad met bogen waarlangs de sint en
zijn pieten kunnen lopen. Hoe ze dit jaar op school komen is nog een verrassing…..
De kinderen van groep 1 en 2 gaan daarna een spellencircuit doen. Groep 3 en 4 doen dat in hun eigen klas.
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 pakken de surprises uit. Deze morgen hoeven de kinderen geen fruittas mee te
nemen. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. We verheugen ons op het feest!
Fruitlevering week 49 (5 dec t/m 9 dec)
1. Kiwi (met kiwi-lepeltje voor elke leerling)
2. Appel
3. Peren
Kerstviering
De Kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op donderdagavond 22 december. Reserveert u deze avond alvast? De
volgende dag zijn de kinderen vrij. Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor deze avond met alle
informatie.
Overblijven
Tussen de middag kunnen de kinderen van ’t Haimstee overblijven op school. Om dit mogelijk te maken zijn er
overblijfmoeders die (voor een vergoeding) met elkaar de overblijf regelen. Momenteel zijn wij op zoek naar een
overblijfmoeder of -vader die op de donderdag tussen de middag kan meehelpen. Ook zoeken we nog iemand
die als reserve zou willen meehelpen. Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met Gea Zijlema
(fam.zijlema@netvisit.nl) of met Josha Veger (cbshaimstee@vcomog.nl).
Op het plein
De kinderen mogen een kwartier voor schooltijd (dus om 8.15 en 13.00 uur) het schoolplein op. De school is dan
verantwoordelijk voor de toezicht op het schoolplein.
Tussen de middag is het schoolplein alleen beschikbaar
5 december
Sinterklaas, kinderen zijn
voor de kinderen die overblijven op school.
22 december
23 december
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om 12 uur vrij
Kerstviering
Kinderen vrij, start
Kerstvakantie

