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Schoolkoor

December

4 Sinterklaas op
school (gewijzigde
datum, Sinterklaas
had het te druk de
5e)
17 Kerstviering
20 BLP ochtend en
kerstlunch.
21 Studiedag, de
kinderen zijn vrij
22 Kerstvakantie

Vier weken hebben een groep kinderen van groep 3 t/m 6 meegezongen in
het schoolkoor. Dit werd ons aangeboden door het Toanhus. De laatste les
hebben ze een optreden gegeven voor de school, prachtig. Het schoolkoor
aangevuld met kinderen uit groep 7 en 8, zullen hun talent aan u laten zien
tijdens de Kerstmusical.
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Gezonde schoolomgeving
Om gezond eten te stimuleren op school, wat helpt bij een goed gevoel en een goede concentratie,
besteden we daar voortaan aandacht in in de Nieuwsbrief. Wanneer iedereen zijn kind gezond eten
meegeeft naar school, dan zorgen we met zijn allen voor een gezonde schoolomgeving.
Via de link kom je op de pagina van het voedingscentrum met daarop volop tips voor originele
fruitpauze en de lunch op school.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx

Veilig verkeer
Wilt u erom denken dat u zich aan
de rijroute houdt. Wanneer u in de
auto zit, staan de twee scholen aan
uw rechterkant.
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Sinterklaas op 4 december

Kerstviering 17 december
De Oerdracht Joure
We viering begint om 18:45 uur.
*Inloop vanaf 18:30 uur
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Trefwoord
Meetellen
Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder
in tel is.

Bijbelverhalen onderbouw:
Zacharias is in tel (Lucas 1, 5-25); Johannes is zijn naam (Lucas 1, 57-80).
Soldaten de straat (Bijbels verhaal); Een eenvoudig meisje telt mee (Lucas 1, 26-38); De
keizer is de baas (Lucas 2, 1-2).
Kleine koning van de vrede (Lucas 2, 4-7); De herders zijn in tel (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen middenbouw:
Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-24); Een heel gewoon meisje (Lucas 1,
26-56).
Zacharias kan weer spreken (Lucas 1, 56-79); Een boodschap van de keizer (Lucas 2,
1-7).
De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7); Een boodschap voor herders (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-24); Een gewoon meisje en een bijzonder lied (Lucas
1, 26-56).
Zacharias zingt het uit (Lucas 1, 56-79); Met dank aan de keizer (Lucas 2, 1-7).
De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7); Dit is geen plaats voor jou (Lucas 2, 8-20).
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Did you know……

Uitnodiging kinderkerstfeest 2018
Hierbij nodigt de kinderdienst je graag uit om samen met ons het kinderkerstfeest te
komen vieren!
Het kerstfeest is op zondagmiddag 23 december.
In de kerk van Oudehaske.
Dit jaar doen we het een beetje anders dan anders…….
We beginnen om 17.00 uur met een “pannenkoeken kerstdiner”!
(papa’s, mama’s, pake’s en beppe’s mogen alvast plaatsnemen in de kerk)

Na gesmuld te hebben van de pannenkoeken gaan we in de kerk met elkaar het
kerstverhaal zingend beleven.

We verwachten dat het kerstfeest rond 18.00 uur is afgelopen.
I.v.m. de pannenkoeken en de boekjes willen wij graag weten op hoeveel kinderen we
kunnen rekenen.
Daarom ontvangen we graag uiterlijk 3 december a.s.je aanmelding. Hiervoor kan een
e-mail gestuurd worden naar kinderdiensthaskeroord@gmail.com met daar in je naam en
de groep waar je in zit en of je vader/moeder/pake/beppe pannenkoeken wil bakken.
Dit jaar is de uitgangscollecte voor de Wingsjeugd die komende zomer op reis gaat.
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