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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over
onze school. Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand December
12 december
20 december
22 december

(voor het complete overzicht kijk ook op onze website)

Stakingsdag personeel
Kerstviering
Start kerstvakantie

Vrijdag 22 december start om 12 uur voor alle groepen de kerstvakantie.
We wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe. Goede kerstdagen en een
fijne jaarwisseling.

Kerst High Tea!
Een gezellige kerstmiddag, vlak voor de
kerstvakantie! Met dominee Otto, juf Sandra
Gaakeer en Patricia Slosse. Heb je zin om
mee te helpen met het klaarmaken van een
lekkere high tea? Dan ben je welkom op
vrijdag 22 december na school! We gaan dan
eerst gezellig met elkaar lunchen (omdat de
school al om 12.00 uur uit is). En daarna
gaan we aan de slag met het klaarmaken van
hartige en zoete hapjes. Om 14.30 uur
worden dan je vader en/of moeder (of opa
en/of oma) verwacht voor een heerlijke kerst-high tea en kunnen we met elkaar smullen van alle
hapjes, en genieten van een kerstverhaal! Doe je ook mee? Geef je dan op voor dinsdag 19
december. We willen dan ook graag weten hoeveel mensen er om 14.30 uur met je mee komen
smullen van de high tea, zodat we genoeg maken voor iedereen!
Je hoeft alleen voor tussen de middag een lunchpakketje me te nemen.
ds. Otto Grevink ottogrevink@gmail.com
tel: 06-30565951
Patricia Slosse
pslosse@hotmail.com
Sandra Gaakeer sandragaakeer@gmail.com tel: 06-41259359

Kerstkoortje
Op zondag 24 december wordt om 10.00 uur het jaarlijkse
Kinderkerst-theaterfeest weer gehouden van de Protestantse
Gemeente te Waalwijk in de Ambrosiuskerk. De kerkzaal wordt
dan een echt podium en alle kinderen kunnen weer genieten van
een bijzonder kerstverhaal.
Het Kerstkoortje van dominee Otto en juf Sandra gaat weer
oefenen bij ons op school. We gaan leuke kerstliedjes instuderen
voor het Kinderkersttheater-feest. Juf Sandra en dominee Otto
hebben het verhaal geschreven wat dan gespeeld wordt. En het
wordt een heel sportief kinderkersttheater. Twee voetbal-clubs
gaan op zoek naar een voetbalster, en de drie wijzen gaan ook op
zoek naar een ster... Het koor is dit jaar een supporterskoor van FC
Bethlehem. Ons kerst-supporterskoor heet 'Kleintje Kerst'. Doen
jullie mee? We oefenen dinsdag 12, vrijdag 15 en dinsdag 19
december na schooltijd vanaf 15.30-16.15u. Jullie krijgen eerst wat
te drinken en wat lekkers. Op zaterdag 23 december is de generale repetitie van 11.00-12.00 uur
in de Ambrosiuskerk. Het zou geweldig zijn als jij meedoet! Je kunt je opgeven bij Sandra Gaakeer,
Hanneke Mosterd of ds. Otto Grevink. Je krijgt dan een cd met alle liedjes om thuis te kunnen
horen wat we gaan zingen (en als je het leuk vindt alvast wat te oefenen).
Sandra Gaakeer sandragaakeer@gmail.com tel: 06-41259359
Hanneke Mosterd hannekemosterd@hotmail.com
ds. Otto Grevink ottogrevink@gmail.com
tel: 06-30565951

Kerstkaarten
Elk jaar merken we dat kinderen het leuk vinden om hun klasgenootjes kerstkaarten te geven. We
vragen u om dit buiten school om te organiseren. Het uitdelen van kaarten in de klas of op het plein
kost soms veel tijd en levert soms ook kinderverdriet op.

Sociale veiligheid
Goed gedaan!
De afgelopen weken zijn de kinderen
bezig geweest met de volgende
onderwerpen:
Les 5 Blij met jezelf
Les 6 Samen spelen en werken
En de komende tijd gaan ze nog aan de slag met:
Les 7 Druk, druk druk
Les 8 Wat voel ik?
De onderdelen per les zijn:
• een kort verhaal als inleiding;
• duidelijk omschreven, direct uit te voeren gevarieerde activiteiten;
• leuke en nuttige werkbladen;
• mogelijkheden tot herhaling en doorwerking van het geleerde op school en thuis

Peuterfietsje
Al langere tijd staat er een groen-wit peuterfietsje in het fietsenrek.
Wil de eigenaar het fietsje meenemen?

Dé Grote Sport Na School Kick- Off 4 januari 2018
Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8
Onderwerp: Sport Na School Kick Off 2017
Beste Ouder(s) / Verzorger(s),
Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2018 want we beginnen
het jaar meteen actief! Op donderdag 4 januari organiseren we de 3e editie van Dé Grote Sport Na
School Kick-Off 2018! Tijdens dit leuke en sportieve evenement zullen verschillende verenigingen
waaronder o.a. judo, tafeltennis, honkbal, badminton en handbal de kinderen kennis laten maken
met de verschillende takken van sport. Daarnaast wordt dit jaar de combinatie gemaakt met
cultuuractiviteiten. Zo kunnen de kinderen o.a. watercocktails maken. Kinderen uit groep 3 t/m 8
kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke en sportieve evenement in de kerstvakantie. De dag
zal bestaan uit een ochtend en middagprogramma:
Ochtend: De ochtend is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend zal starten om 8.30
en eindigt om 12.00.
Middag: De middag is voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De middag zal starten om 12.30 en
eindigt om 16.15.
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! Schrijf je dan nu
GRATIS in op www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht aanbod’ staat de sport na school Kick- off
aangegeven. Let op: er is onderscheid gemaakt in de ochtend en middag! Er is een
maximumaantal deelnemers dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt…
Verdere informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het evenement.
Datum: donderdag 4 januari
Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen).
Tijd: 8.30 tot 12.00 (gr 3 t/m 5)

12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Femke van der Velden, Guido
Timmermans of Balder Veerkamp
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk
Femke van der Velden (femke.vandervelden@beweegburo.nl)
Guido Timmermans (guido.timmermans@beweegburo.nl)
Balder Veerkamp (balder.veerkamp@beweegburo.nl)

Voorleeshalfuurtje voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders!
WAALWIJK – Elke 2e woensdag van de maand is er een voorleesmoment in de bibliotheek
Waalwijk voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders.
Er wordt voorgelezen uit verschillende boekjes; want voorlezen is leuk en leerzaam voor
kinderen. Naast dat het natuurlijk erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de
taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk
een grotere woordenschat.
Kom gezellig luisteren naar een mooi verhaal in de bieb!
Aanmelden is niet nodig.
Wanneer?
Tijd: 15.00 uur
Locatie: de bibliotheek Waalwijk
Data: 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april
Toegang: gratis
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:emelykok@bibliotheekmb.nl
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