Nieuwsbrief van 16 december 2016
Kind op maandag
Week 51 ■ 19/12 - 23/12 Kom kijken! Lucas 2:1-20
In een stal in Betlehem wordt Jezus geboren. Er is licht in de nacht, een lied uit de hemel dat gehoord wordt op
de aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien.
Jarigen
21 december

Jordan Dorenbos (6 jaar) - groep 1/2

22 december

Ryan Pruis (7 jaar) - groep 3

23 december

Johnny Kruger (7 jaar) - groep 3

27 december

Colin Scheeringa (10 jaar) - groep 6

28 december

Bella Godwin (7 jaar) - groep 3

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Fruitlevering week 51 (19 dec t/m 23 dec)
1. Kiwi
2. Appel
3. Peer
Kerstfeest
Op donderdagmiddag 22 december zullen we met alle kinderen een generale repetitie in de kerk houden. U kunt
uw kind gewoon op school brengen en op school weer ophalen. ’s Avonds, om 18.30 uur, verwachten wij alle
kinderen in hun mooie kleren (dus geen verkleedkleren) in de kerk om samen met (groot)ouders en het team het
Kerstfeest te vieren. Zoals al aangegeven zitten de kinderen niet bij hun ouders maar bij hun eigen groep.
U kunt die avond, wanneer u met de auto komt, het beste uw auto parkeren aan het Oosterdiep op de grote
parkeerplaats. De deuren van de kerk gaan om 18.15 uur open.
De volgende dag zijn alle kinderen vrij en begint voor hen de kerstvakantie.
Nieuwjaarsinloop
Op maandag 9 januari bent u om 8.30 uur van harte welkom om elkaar
een goed nieuwjaar te wensen onder het genot van iets lekkers. De kinderen
kunnen gewoon de groep in waar ze onder begeleiding van de leerkracht
ook iets lekkers krijgen. De ouderraad en het team nodigen u van harte uit!!

Herhaalde oproep: 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).
Belangrijke data voor de leerlingen van groep 7 en 8
Maandag 9 januari (eerste schooldag na de kerstvakantie): Techniek ochtend op de Winkler Prins, dus fietsen
mee naar school!
Groep 8 : 17 januari: open huis Winkler Prins.
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KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)
Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan?
Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker om daarmee
om te gaan.
Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten zoals:
Moet ik verhuizen?
Ik wil niet kiezen!
Hoe gaat het met mijn broer en zus?
Ik wil dat het geruzie stopt!
Die nieuwe vriend of vriendin van papa of mama…
Ik ben boos, bang, verdrietig.
Hoe moet het nu verder?
Wie helpt mij?
Misschien snap je iets niet of ben je boos op je ouders. Misschien voel je je verdrietig over de scheiding en alles
wat daarna veranderde. Het kan zijn dat het eigenlijk allemaal best meevalt en weer redelijk of goed gaat
behalve…. Misschien kan je er al best goed mee omgaan en heb je tips voor andere kinderen?
Bij KIES ben je aantal keer samen met anderen die hetzelfde meemaken als jij .
Acht keer kom je samen met andere kinderen die ook gescheiden ouders hebben en twee begeleiders die daar
speciaal voor getraind zijn. Samen gaan we aan de slag!
Bij KIES gaat het er even om hoe alles voor jou is als je ouders gescheiden zijn en hoe jij er mee om kunt gaan.
Je hoeft niet te praten en vertellen, het mag. Je mag ook alleen luisteren. Alles blijft in de groep. Het is immers
jouw verhaal. Je mag ook vragen stellen en vertellen wat jij eigenlijk wilt.
Kom je ook naar KIES?
Het is 8 keer een uur en we starten op ’t Haimstee op 27 februari. Je meester of juf heeft nog extra uitgebreidere
informatie voor jou en/ of je ouders. Je ouder(s) kunnen ook een toestemmingsverklaring bij juf Ellen ophalen.
We zien je dan!
Groet van Nina en Jolanda

22 december
23 december

Kerstviering
Kinderen vrij, start
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie
9 januari 2017 Nieuwjaarsinloop
Nieuwsbrief van school
13 januari
Nieuwsbrief ui de groepen
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