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Activiteitenkalender in november
Sinterklaasfeest
Ouderkamer: Kerst versieringen
Iedereen is welkom!
21-12-2016
Kerstviering
23-12-2016
Middag vrij, begin van de kerstvakantie

Zending
Ieder jaar zorgen we voor een bestemming voor het
opgehaalde zendingsgeld.
Na overleg te hebben gehad met de KinderRaad en de
SR, hebben we besloten om hetzelfde doel uit te
kiezen als vorig schooljaar:

Kerstviering
Hoewel het Sinterklaasfeest nog moet plaatsvinden,
hebben we het natuurlijk ook al over het kerstfeest
gehad.

“We toveren een lach op het gezicht van kinderen in
Nederland”.
Op de website kunt u het volgende hierover lezen:

05-12-2016
08-12-2016

De “traditie” is dat het ene schooljaar het kerstfeest
in school wordt gevierd, het jaar daarna in de kerk.
Twee jaar geleden hebben we het kerstfeest in de
Goede Herderkerk gevierd.
Hoewel het een mooie en sfeervolle viering was,
hebben we ook signalen gekregen dat het voor een
aantal kinderen en hun ouders slecht zichtbaar was en
moeilijk te verstaan.
Bovendien hadden we te maken met het verhuizen
van podiumdelen van school naar de Goede
Herderkerk.
Hierdoor hebben we, samen met de Schoolraad (SR),
gekeken naar de haalbaarheid om dit weer in de
Goede Herderkerk te organiseren.
Onze conclusie is dat we dit schooljaar de kerstviering
in de aula van de school gaan organiseren.
Samen met de SR gaan we vervolgens kijken naar een
definitieve oplossing voor meerdere jaren.
Mocht u hier een standpunt of mening in hebben,
horen we dit graag van u!
Over de schoolreis en het kamp
Deze week is de pennigmeester van de SR (Marina
Rijsdam) bij Willem geweest om samen naar de
financiële afwikkeling te kijken van het schoolkamp
en schoolreis van het vorig schooljaar.
Alle bedragen zijn verantwoord en overlegd.
De eindconclusie is dat er nog een bedrag over is van
zowel de schoolreis (€79,60) als van het schoolkamp
(€61,72).
Na overleg is besloten om het totale bedrag van
€141,32 over te hevelen naar een spaarpot voor een
attribuut op het schoolplein.
We gaan hier nog dit schooljaar werk van maken.
We willen met een Fancy Fair in april geld ophalen om
een attribuut op het schoolplein te kunnen betalen.
Bovenstaand bedrag is het eerste deel daarvan!

Veel kinderen in Nederland groeien niet veilig op. Ze
leven in armoede, waardoor er thuis veel stress is.
In hun jonge leven hebben ze al veel meegemaakt:
honger, huiselijk geweld, eenzaamheid,
verwaarlozing.
De mensen om hen heen zijn gespannen en verdrietig.
Hun leven is vol met onzekerheden.
Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat deze
kinderen af en toe even onbezorgd kind kunnen zijn.
Kerk in Actie steunt hun initiatieven. Zo zijn er in Den
Haag kinderen welkom in de Kinderwinkel voor sport,
spel, muziek en een luisterend oor. En Stichting de
Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor
kinderen in asielzoekerscentra. Want ieder kind heeft
recht op een veilige plek.
Op het volgend adres kunt u hier wat meer informatie
over vinden:
http://www.kerkinactie.nl/projecten/een-lach-ophet-gezicht-van-kinderen-in-nederland
Op dinsdag kunt het geld meegeven aan uw kind.
Wij hopen op een mooie opbrengst!
U helpt toch ook?!
Facebook
Het is de bedoeling dat we vanaf januari een echte
Facebook pagina hebben!
Achter de schermen zijn we hier druk mee bezig.
Volgende week krijgt u een brief te lezen, waar u
kunt aangeven of u het bezwaarlijk vindt of uw kind
op de foto op Facebook te zien is.
In dat geval “bewerken” we het gezicht met de app
PicCollage.
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