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Beste ouders / verzorgers, dit is de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Vlak voor de kerstvakantie
sturen we u de Nieuwsbrief, de laatste van 2015. Op naar 2016!!
In deze nieuwsbrief:
Kerstfeest 2015
Op woensdagavond kwamen we allemaal naar school, er waren overal lichtjes en de school
was vol vaders en moeders, broer(tjes) en zusjes, EN de kinderen natuurlijk!
We werden verwacht in 5 verschillende lokalen en de kerk. Na een kwartier werd er
gewisseld. Hierdoor hebben we op 6 verschillende manieren met elkaar kerst gevierd.
- Er werden liedjes gezongen
- De kinderen kregen een kaars die ze mochten versieren
- Je mocht een kerstwens maken voor iemand die dat nodig heeft
- Er was aandacht voor het goede doel waar we aan mee hebben gewerkt,
“kinderen van de voedselbank”, daar werden spulletjes voor verzameld
- De adventskaarsen werden aangestoken, een lied een gedicht en een gebed
- Het kerstverhaal werd verteld door de dominee in de kerk
Na afloop was er voor iedereen wat te drinken, het was nog gezellig druk bij het Jop.
Wij kijken terug op een fijne viering. Dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft!

Kerstvakantie
Zo meteen gaat de school voor twee weken kerstvakantie dicht. Er wordt nu nog geknutseld
en gezonden, straks gaan we alles opruimen en elkaar een fijne vakantie wensen.
We hopen dat de school “gespaard” wordt met oud en nieuw. Tot nu toe hebben we elk nieuw
jaar nog te maken met vandalisme schade. Dat is erg jammer. Mocht u iets zien wilt u dat dan
doorgeven aan de politie? We hebben vorig jaar ook contact gehad met de politie die extra
hebben gepatrouilleerd.
In de school gaan we nog wat sjouwen en verzetten.
Na de vakantie worden de kinderen in hun lokaal verwacht waar ze gisteren al even zijn
wezen kijken.
Groep 1/2 bij juf Carolien en juf Jacqueline
Groep 3/ 4 bij juf Mirjam en juf Geralda (in het lokaal waar deze juffen al zaten)
Groep 5/6 bij juf Jet en juf Leanne (in het lokaal waar eerst groep 6/7 zat)
Groep 7/8 bij juf Marjan en juf Elize
Deze laatste groep start gezamenlijk in het lokaal waar de groep al zat.
Op dit moment wordt het lokaal ernaast geschikt gemaakt voor groep 8 zodat ze twee lokalen
tot hun beschikking hebben.

Foto’s op de website
Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we zo’n beetje een “hoffotograaf” hebben.
Patrick van Iersel maakt altijd hele mooie foto’s bij feestelijke gelegenheden.
Ook van het Sinterklaasfeest heeft hij mooie foto’s gemaakt.
De foto’s van Kerst worden op dit moment ook op onze website gezet.
Graag wil ik u wijzen op de website van school:
www.depoeljeugd.nl
Overigens is deze site nog maar zo’n drie maanden in de lucht want er wordt momenteel hard
gewerkt aan een nieuwe site.
Binnen Alphascholengroep krijgen alle scholen een herkenbare eenduidige site. De scholen
kunnen deze natuurlijk vullen op hun eigen manier maar het is een herkenbaar format.
U kunt vast een kijkje nemen op de site van Alphascholengroep zelf.
www.alphascholengroep.nl
Ingezonden stuk
Actiemiddag voor Serious Request
Dinsdagmiddag 8 december zijn er 21 kinderen naar de kerk
gekomen om mee te doen aan de actiemiddag voor Serious
Request. We hebben samen eerst wat gegeten en gedronken en
daarna zijn de kinderen langs de deuren gegaan om geld binnen
te halen. Er is door iedereen ontzettend hard gewerkt. Binnen
twee uur tijd zijn er 50 zakjes waxinelichtjes, 40 zakjes appels en een mand met dennentakken
verkocht. Er waren zelfs kinderen bij die thuis cakejes hadden gebakken en deze verkocht
hebben. Daarnaast zijn er heel veel lege flessen ingezameld en hebben een aantal kinderen
heitje voor karweitje gedaan. Al dit harde werken heeft geleid tot het mooie bedrag van
€186,85
Iedereen die meegedaan heeft: heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! We vonden
het heel fijn om na afloop jullie enthousiaste verhalen te horen. Jullie zaten vol met goede
ideeën voor volgend jaar. Mede door jullie enthousiasme gaan we volgend jaar zeker opnieuw
een actiemiddag organiseren. We gaan proberen om jullie ideeën daar in mee te nemen.
Hartelijke groet,
Lia Verburg, Madeleine Cijsouw en Corien van Eekelen

Januari 2016
In het nieuwe jaar gaan we weer heerlijk van start en gaan we verder met ons onderwijs steeds
te vernieuwen een werken we continue aan de kwaliteit van onze lessen.
We willen gaan werken aan een project over wintergroentes. Hier hebben we een lespakket
voor aangevraagd EN natuurlijk komen de groentes ook!!
Ook zullen er weer nieuwe ateliers worden ingericht en kunnen de kinderen weer veel leren
en ontdekken.

Wens
We willen u allemaal, groot en klein, oud en jong
Gezegende Kerstdagen wensen en een heel goed Nieuwjaar!!!
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Met vriendelijke groet
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