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Kerst
Het is een oude waarheid in het onderwijs: “De Sint gaat door de voordeur de
school uit en in dezelfde week komt Kerst met de kerstboom door de achterdeur de
school in”. Het ene gezellige feest wordt opgevolgd door het volgende sfeervolle
festijn. De ene wit bebaarde man wordt tegenwoordig door de andere wit bebaarde
man opgevolgd. Daarmee lijken beide feesten veel op elkaar, maar doen we Kerst
wel veel te kort. Kerst is naast een sfeervol feest, vooral ook het feest van hoop.
Hoop op een zinvol leven hier, maar zeker ook na dit leven, van zingeving. Gelukkig
mag iedereen hier zelf over denken zoals hij of zij wil, met respect voor andere
overtuigingen. In een wereld waarin irritatie over andermans opvattingen, korte
lontjes en verharde standpunten toenemen, kan Kerst ons misschien helpen om
weer echt samen om tafel te zitten en met elkaar te praten. Met respect voor
elkaar, elkaar steunend waar nodig.
Ik wens u, mede namens het team, gezegende, sfeer- en respectvolle Kerstdagen
en een geweldig 2017.
Kind op Maandag
In de eerste week na de Kerstvakantie gaan de Bijbelverhalen over:
Jezus is zijn naam, Lucas 2:21
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2:41-52
Nieuwjaarskoffie/thee
U bent maandagochtend 9 januari om 08.30 uur van harte welkom in de
huiskamer van onze school voor een lekker kopje nieuwjaarskoffie of thee.
Een goed moment om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en wat met elkaar
bij te praten. Komt u ook? Hiermee vervalt de koffie/thee-inloop van wo. 11 jan.
Jarige kinderen
In de vakantie en in de week erna hebben wij de volgende jarigen:

27 december
27 december
28 december
28 december
31 december
4 januari
6 januari
6 januari
12 januari
12 januari
12 januari
12 januari

Daan Lamfers
Sifra Visser
Kirsten van Veen
Megan van Veen
Sterre Goes
Robin Bronsgeest
Nathan Visser
Tim van Vliet
Jonathan Bais
Sam de Blois
Naomi van der Zijden
Rodin van der Zijden

2b
7
5
5
8b
8b
3
1a
2b
2a
6
5

Nieuwe kinderen
Tim van Vliet is op 6 januari jarig. Hij wordt dan vier jaar. Van harte gefeliciteerd Tim! Je
mag dan ook de hele week naar school in de klas van juf Truus en juf Connie. Heel veel
plezier op De Windroos!
Handbaltoernooi
Onder begeleiding van enthousiaste ouders doen jongens en meisjes uit de groepen 5 t/m 8
op vrijdag 6 januari mee aan het handbaltoernooi voor basisscholen! Het wordt gespeeld in
de Limeshal, vlakbij het politiebureau. Op de site www.svrijnstreek.nl vindt u alle
informatie over speeltijden e.d. Hùùp Windroos!!!
Belangrijke data
Maandag 9 januari
Maandag 6 februari
Maandag 13 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart

-08.30 uur Nieuwjaarskoffie/thee.
-Start Project.
-Panelavond (later meer info).
-Inloopavond Project.
-Voorjaarsvakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 januari 2017

Eén ster…
Eén kaars…
Eén hand…
Eén stem…
Eén vonk…
Eén noot…
Eén kind…

maakt de lucht minder dreigend
maakt de nacht minder zwart
maakt de weg minder eenzaam
maakt de dag minder stil
kan een begin van nieuw vuur zijn
het begin van een lied
het begin van een toekomst
(Jacqueline Roelofs van der Linden)

Kinderkerstfeest in de Maranathakerk!
Kom je ook?
We gaan met elkaar kerstliedjes zingen, muziek maken en
naar een verhaal luisteren. Neem gezellig je opa, oma, vader,
moeder en vriendjes mee. Dan maken we er met elkaar een
hele fijne avond van.
Wanneer: zaterdag 24 december
Waar: J. Coninckstraat 2b (t.o. de Swaenswijkbrug)
Tijd: 19.00u tot 20.00u

