Nieuwsbrief 20-12-2017

Beste ouder(s) verzorger(s),

Het jaar 2017 loopt tegen zijn einde en we vieren in deze donkere dagen het feest van het licht:
Kerstmis! Tijdens de viering morgen zingen en luisteren we samen met de kinderen en kijken we
naar het kerstspel van groep 5. U bent van harte uitgenodigd door de Oudervereniging om vanaf
17.15 uur een glaasje te drinken op het schoolplein.
Op school waren er dit jaar vele lichtpunten:
 Samenwerking tussen ouders en team (ook in OV en MR)
 Veel nieuwe leerlingen die al snel een fijne plek vonden
 Nieuwe enthousiaste collega’s
 Een mooi inspectierapport
 Een geslaagde uitwisseling met Kuurne
 Een sprankelende opening van het schooljaar 2017-2018
 Een subsidie om Engels te implementeren vanaf groep 1
 Aanpassingen op het plein o.a. een duurzaam speelhuis voor de kleuters
 Vult u zelf maar aan…

Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten en deze pakken we met elkaar zo goed mogelijk op.
De komende weken gaan we genieten van de feestdagen en de vakantie. We wensen iedereen
mooie en gezellige dagen en een knallend uiteinde toe. Maandag 8 januari schudden we alle
kinderen weer de hand op school!
***
Dankjewel!
Er zijn ouders die helpen tijdens de knutselmiddagen en ook ouders die steeds weer de gangen
versieren en aankleden, zodat de school er sfeervol uitziet. Ouders die helpen voor, tijdens en na de
feesten en zorgen voor een hapje en drankje voor de kinderen. Ouders die…..
Zonder de hulp van ouders redden we het als team niet. Bedankt!

Vanuit de kerk:
Zondag 25 december: Eerste kerstdag; kindje wiegen in Kleuterkerk
Zondag 25 december is er om 15.00 uur de Kerst Kleuterkerkviering in de Pancratiuskerk. Deze
staat in het teken van de geboorte van Jezus. We gaan voor de kinderen het kerstverhaal
voorlezen. Dit jaar hebben we een bijzonder verhaal, het wordt verteld vanuit de ogen van het
ezeltje. Daarna gaan we met elkaar even na kletsen, wie weet er nog wat het ezeltje allemaal
gezien heeft? Ook gaan we samen kerstliedjes zingen en warme chocolade melk drinken met wat
lekkers erbij. Hierbij kunnen we de kerststal achterin de kerk bewonderen. We zien naar jullie uit!
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.kleuterkerkhaaksbergen.nl.
Tot de eerste kerstdag om 15.00 uur in de Pancratiuskerk, we hopen weer veel kinderen, ouders,
opa’s en oma’s te mogen begroeten!
Werkgroep Kleuterkerk

Kleuter kerstavond viering
24 december om 16.30 is in de Bonifatiuskerk de kerstavond viering voor de kleuters. We zingen
enkele liederen, kijken naar en lezen over een kind dat in de nacht geboren wordt, we bidden en we
versieren de kerstboom met engelen en sterren. We vragen alle kinderen een ster of een engel
bijvoorbeeld zoals hier onder te versieren en mee te brengen. Maak een touwtje aan de bovenkant
zodat we de engel of ster goed kunnen ophangen.

Gezinsvieringen op kerstavond.
24 december zal er om 17.30 in de Pancratiuskerk en om 19.30 in de Bonifatiuskerk een gezinsviering
zijn. Aan deze vieringen werken communicanten, vormelingen, de Paus Joannesschool en het
Regenboog koor mee. Natuurlijk zingen we samen bekende liedjes, we luisteren naar het
kerstverhaal en we horen hoe Jezus bij ons op bezoek komt. Iedereen is van harte welkom om het
mee te vieren.

Eerste kerstmiddag om 15.00 is er Kindje wiegen in de Pancratiuskerk

