December 2020

CBS Betrouwen
Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
0516-541463

Kerstvakantie
De kinderen hebben vrij van vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur tot en
met vrijdag 1 januari 2021. Maandag 4
januari starten wij weer.

Op naar 2021!
Kerstfeest
De prachtige kerstwandeling die gepland stond gaat helaas niet door. Wij vieren kerstfeest op school
met de kinderen. Wij starten op vrijdag 18 december met een kerstontbijt. Na een gezellige ochtend
sluiten wij om 11 uur af met een kerstviering voor en door de kinderen. De kinderen uit de groepen 6,
7 en 8 spelen met het schoolorkest en er is een mooie kerstmusical.

Koffieochtend
Helaas is de koffie-ochtend op 9 december niet door gegaan. Heeft u iets dat u
met Pieter Nauta wil bespreken, geef het
graag aan bij het hek of via de mail. Bellen mag ook.

De school is weer prachtig versierd door enkele ouders en twee juffen hebben de finishing touch
verzorgd.

Bijbelrooster
Week 51: 14 t/m 18 december 2020
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20

Activiteiten

Week 1: 4 t/m 8 januari 2021
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Terug uit Egypte, Matteüs 2:19-23
Week 2: 11 t/m 15 januari 2021
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Jezus in de tempel, Lucas 2:41-52
Week 3: 18 t/m 22 januari 2021
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:113
Week 4: 25 t/m 29 januari 2021
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:1430
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas
4:38-39

Personele zaken

Juf Martzen is vanaf de herfstvakantie weer volledig aan het werk als leerkracht groep 5/6 en IB’er.
Wij zijn erg blij dat het weer goed gaat met juf Martzen en tegelijk willen wij juf Korrie bedanken voor
het invallen vanaf vorig jaar november.
Donderdag 26 november was de laatste creatieve middag. De kinderen en de leerkrachten hebben
genoten van de leuke activiteiten. De kinderen die djembé-les kregen van Moustapha zijn gefilmd en
deze filmpjes zijn naar de ouders gestuurd. Bij techniek hebben de kinderen van meester Hans en
meester Stefan geleerd hoe licht werkt. De goocheltrucs die de kinderen bij juf Marit leerden waren
onnavolgbaar en de reclame-industrie krijgt straks een paar goed opgeleide mensen beschikbaar van
Betrouwen. Ook maakten de leerlingen prachtige dingen met papier en in groep 1/2 ontdekten ze
nieuwe kleuren met verf.
Op donderdag 3 december lag Sinterklaas te slapen op CBS Betrouwen. Wij snapten niet waar hij
bleef en keken steeds naar de Mjûmsterwei. Na een telefoontje naar het Pietenhuis bleek hij al op
school te zijn. De kinderen van groep 1 t/m 4 van Betrouwen en de Oanrin hebben hem heel voorzichtig wakker gemaakt. Mantel(ver)zorger meester Pieter heeft Sinterklaas aangekleed en daarna
was er op beide scholen een erg leuk sinterklaasfeest.
Maandag 7 december vertelde parasporter Stefan Boersma over de paralympische spelen van Rio in
2016 en leerde de kinderen met oefeningen welke beperkingen hij heeft en hoe hij hier mee omgaat.
Hij is keeper van het Nederlandse CP voetbalteam en een belangrijke boodschap is: ‘Als je iets graag
wilt moet je jouw best hiervoor doen en er voor gaan.’

