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Thematafel en versieringen
Vanaf dit schooljaar zorgen een aantal
ouders voor de thematafel in de hal. Ze
doen geweldig goed werk en zorgen ervoor dat iedereen heel prettig wordt ontvangen als je de school binnenkomt.
Ook was er een groepje ouders heel
actief op de dag na sinterklaas: de school
werd in een ochtend omgetoverd in
prachtige kerstsferen. Wat zijn we toch
dankbaar voor en trots op zulke betrokken en actieve ouders binnen onze
school!

Op de drempel van 2020
Nog een paar weken en dan springt de ‘teller’ al naar 2020. Tijd om terug te kijken én om
vooruit te kijken. En hoewel velen van ons zin hebben in de feestdagen die voor ons liggen
zijn we in gedachten ook bij de familie van Jan Gurbe en bij al die anderen voor wie terugkijken en vooruitkijken erg zwaar moet zijn.
Volgende week vrijdag (20/12) gaan we Kerstfeest vieren op school.
We beginnen de dag met een gezamenlijk kerstontbijt in het speellokaal voor alle leerlingen.
Daarna gaan we het gezellig hebben in de eigen klas en om ongeveer 11.00 uur eindigen
we deze dag voor de vakantie met een kerstviering. Opnieuw in het speellokaal en met alle
kinderen. Het wordt ongetwijfeld een super gezellige en sfeervolle ochtend. Om 12.00 uur
zijn alle kinderen vrij. Dus deze keer geen lunch op school, maar gewoon thuis.
En voor wie het nog gemist heeft: vanavond (13/12) loopt het hele dorp uit voor de jaarlijkse
Kerst Sing In die zoals gewoonlijk wordt gehouden in De Mande. Het begint om 18.30 uur
en ons schoolorkest werkt ook mee aan deze avond.

Vernieuwde website
We zijn er achter de schermen al een flinke tijd mee bezig, maar vanaf januari is het echt
zover: de vernieuwde website van onze school gaat het daglicht zien. We zijn benieuwd
naar uw ervaringen met de nieuwe schoolwebsite en alvast ‘sorry’ voor de eventuele kinderziektes die er ongetwijfeld zullen zijn.

Bijbelrooster
Week 51: 16 t/m 20 december 2019
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Week 2: 6-10 januari 2020
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52
Week 3: 13-17 januari 2020
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Jezus wordt gedoopt, Matteüs 3:13-17
Week 4: 20-24 januari 2020
Verzoeking in woestijn, Matteüs 4:1-11
Jezus roept mensen, Matteüs 4:12-22
Jezus geneest zieken, Matteüs 4:23-25

Personele zaken
Het gaat beter met juf Martzen. Tegelijkertijd merkt ze dat verbetering veel minder snel komt
dan ze zelf zou willen. Na de kerstvakantie blijft juf Korrie voorlopig 5 dagen voor de groep
staan.

Bericht van de MR
Zoals u weet hebben wij op onze school een Medezeggenschapsraad. Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR recht om advies te geven
aan het bestuur. Voor sommige zaken heeft het
bestuur de instemming van de MR nodig. Een
belangrijke taak dus. De MR bestaat uit twee leerkrachten (juf Aafke en juf Korrie) en twee ouders
(Tim Offringa en Koen van Hees). Iedere ouder
kan en mag zijn mening en ideeën kenbaar maken bij de MR. Heeft u vragen, problemen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze
gegevens vindt u in de telefoonlijst. Natuurlijk kunt
u ons ook aanspreken in en om de school.

