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Kind op maandag
In deze periode (04-12-2017 t/m 12-01-2018)
‘Woorden in de nacht’ is het thema van deze periode waarin deze week ook de Adventstijd
begint. Jesaja zet de toon: Hij vertelt dingen die hoop geven, die licht brengen in een donkere
nacht. In de tweede en derde adventsweek lezen we uit Lucas. Er komt een engel bij Zacharias
en bij Maria, met geweldig nieuws: God maakt een nieuw begin. In Betlehem wordt Jezus
geboren, de zoon van God. Wijzen uit het oosten komen om hem geschenken te brengen. Zij
hebben een ster zien opgaan als teken in de nacht.

De komende weken staan de volgende thema`s centraal in Kind Op Maandag:
Een lied uit de hemel (week 51 18 t/m 22 december)
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.
Wat is wijs? (week 2 8 t/m 12 januari)
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel
erg wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen
waar het kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en
Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.

Regel van de maand
In de maand december staat de regel ,,Lief zijn voor elkaar” centraal in de school en de klassen.
Vanuit de waarden respect en veiligheid/vertrouwen geven wij hier met de kinderen vorm aan.
We helpen elkaar waar nodig en laten iedereen in zijn of haar waarde. Bij conflicten slaan,
schoppen of schelden wij niet maar proberen we samen tot een oplossing te komen.
Samen willen wij het gezellig maken en houden. Dit past ook perfect bij de decembermaand die
voor ons ligt.
Kortom: iedereen hoort er bij !

Typecursus als naschoolse activiteit
Typen wordt gezien de digitale wereld waarin wij leven steeds belangrijker. Daarom willen wij dit
voor de leerlingen in groep 6 t/m 8 ook als buitenschoolse activiteit aanbieden. Bij voldoende
aanmelding
zal
de
cursus
starten
in
maart
2018
bij
ons
op
school.
Zie voor meer informatie en opgave de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Peuterspeelzaal op school
Uiteraard gaat het thema “Feest” nog even door. We zijn nu aan de slag met het onderwerp
“Kerst”.
We zingen liedjes, lezen boekjes en versieren het lokaal. Zo gaan we steeds verder in op de
gebruiken en rituelen die deze traditie met zich mee brengt.
Om het jaar gezellig af te sluiten bij de Peuterspeelzaal op School staat op woensdag 20
december om 11.00 uur koffie en iets lekkers klaar. U bent van harte welkom!
We wensen iedereen fijne feestdagen!

Opzegversje
Er staat een kaarsje op de tafel
en het maakt de mensen blij
want het kaarsje van het kerstfeest
brandt voor jou en ook voor mij.

Kerstwandeling op donderdag 21 december
Dit jaar vieren wij het kerstfeest met een gezellige kerstwandeling . Dit doen wij op donderdag 21
december. Verdere informatie is op de uitnodiging te vinden die reeds is verstuurd.

Vervolg enquête BSO
Enkele weken geleden hebben wij een oriënterende enquête uitgedaan onder onze ouders om te
peilen of er eventueel behoefte is aan buitenschoolse opvang voor uw kind(-eren) bij ons op
school.
Deze eerste peiling liet zien dat er belangstelling is. Aan de ouders die positief gereageerd
hebben is een vervolg enquête verstuurd. Dit om duidelijker te krijgen wat de exacte behoefte is
zodat wij hier op in kunnen spelen.
Wij houden u op de hoogte.

Een gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar !
Het team van de CBS Dr. Picardt wenst alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij de school een
gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Maandag 8 januari ontmoeten wij de leerlingen weer op school. We beginnen ,,gewoon” om 8.30
uur.

Nieuwe en vertrekkende leerlingen
Yasin Ipek komt de eerste schoolweek van het nieuwe jaar nieuw bij ons in groep 1. Wij heten
Yasin alvast van harte welkom bij ons op school en wensen hem een fijne en leerzame tijd toe!

Belangrijke data
Woensdag
20 december
Oud papier
Woensdag
20 december
Inloop bij Peuterspeelzaal vanaf 11.00 uur
Donderdag
21 december
Kerstviering
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari Kerstvakantie
Maandag
8 januari
Eerste schooldag nieuwe jaar
*Donderdag

11 januari

Volgende nieuwsbrief

Onze jarigen
20-12-2017 Julian Wiers
22-12-2017 Thom van Ee
Lars Haaijer
Luuk Wolting
23-12-2017 Bram Zijnge
28-12-2018 Lisa Cremer
04-01-2018 Cai Mink
06-01-2018 Liam Gruisinga

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4/5
6/7
4/5
3/4
4/5
8
8
4/5

Allemaal van harte gefeliciteerd namens het team van de Picardt !

Met vriendelijke groet,
Team CBS Dr. Picardt.

