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DATA:
ACTIVITEITEN:
Ma.
11 dec.
Viering 2E advent
Di.
12 dec.
Stakingsaktie (school gesloten)
Wo.
13 dec.
Luciafeest
Ma.
18 dec.
Viering 3E advent
Do.
21 dec.
Kerstspel
Vr.
22 dec.
Alle leerlingen ’s middags vrij (ov) kerstviering
Week 52 en week 1 (25 dec. ’7 t/m 5 jan. ’18) Kerstvakantie

Landelijke stakingsdag
De school is aanstaande dinsdag 12 december gesloten vanwege de landelijke staking.
In de bijlage een bericht van de PO Raad over de staking met wat meer uitleg.

Advent
Vrijdag zijn we begonnen met het maken van de Adventskransen. Elke klas heeft weer een krans met
vier nieuwe witte kaarsen ( gemaakt van koolzaadolie ). Er werd hard gewerkt door diverse ouders.
Zesdeklassers zijn begonnen met het beplakken van de ramen met lucht/hemel, sterren, de kristallen
en de aarde. Maandag hebben de kleuters hun eigen lichtje ontstoken aan het grote licht in het
midden van de spiraal van dennentakken. Het was ontroerend om te zien met hoeveel toewijding die
kleintjes dat doen.

De herfst is verdwenen en het ruikt weer naar dennentakken. Dinsdag werd de Goedheiligman
muzikaal ontvangen op het plein. De stilte van Advent wordt de eerste week altijd vergezeld van de
reuring rondom Sinterklaas. Volgende week is de tweede week van Advent en zullen we de
ochtenden beginnen met de adventsconcertjes op het plein. Het zou mooi zijn als we met elkaar er
zorg voor dragen dat het stil is op het moment dat er muziek gemaakt wordt. De leerkrachten die
voor de klas staan die dag zullen in hun eigen klas zijn zodat kinderen
die ( in rust ! ) naar hun klas lopen aldaar opgevangen worden. De
kinderen kunnen er ook voor kiezen om eerst met hun ouders naar
de muziek te luisteren. Aan ouders en overige leerkrachten de vraag
om de rust te” bewaken” !
Het tweede licht van Advent is het licht van planten. Wortels,
stengel, blad, bloem en vrucht waardoor wij leven en groeien.

Advent concertjes
Vanaf a.s. maandag zijn er advent concertjes.
De opzet is een beetje anders dan voorgaande jaren.
Het concert begint om 8.20 uur. De muzikanten staan buiten, voor de kamer van Meester Manfred.
Lekker droog.
Het publiek komt in gepaste stilte het plein op, zodat je direct kan
genieten van de mooie kaarslichtjes en de muziek.
Langs de lichtjes kan je naar binnen lopen naar je lokaal.
Wil je wel blijven luisteren dan moet je niet voor de deuren gaan
staan, maar aan de rechterkant voor de kleuterklassen. Zodat het
pad naar boven vrij blijft.

Natuurlijk ben je stil, ook als je naar boven loopt.
Willen de ouders meehelpen herinneren, dat iedereen stil en zachtjes moet zijn.
Dan worden het twee hele mooie muzikale weken naar de kerst toe.
Wil je je nog op geven voor een concertje, noteer dan snel je naam op het papier in de hal.
Als je nog vragen hebt: kom dan naar Juf Dineke Linzel, of Juf Rian.

Hulp gevraagd catering Kerstspel
Donderdag 21 december voeren wij het Kerstspel voor u en uw kinderen op. Zoals te doen
gebruikelijk spelen wij 2 voorstellingen. Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het
bereiden van een grote pan soep, verse broden en een grote stapel pannenkoeken voor de kinderen
die spelen in de kerk. Draait u hier uw hand niet voor om, mail dan naar
dannylatour@widarvrijeschool.nl

Bijlage: brief van de PO Raad

