Advent; waar wacht je op?
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een
donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen.
Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden worden,
maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor Kerst denken we
terug aan die oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien
we een antwoord. We horen over een kleine, kwetsbare koning die
geboren wordt in Bethlehem, geen koning op een troon, maar een
koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting.
We leven mee met de oude Zacharias en Elisabeth, die plotseling het
nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden.
We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze moeder
wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op
bezoek mogen bij het koningskind. En na Kerst ontmoeten we de
wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem.
Allemaal wachten ze op iets waarvan ze eigenlijk nog niet kunnen
voorstellen hoe mooi het precies zal zijn!
Geboren!
Hoera! Vrijdag 27 november mochten juf (Mirjam) Laarman en haar man Willem hun
derde kindje verwelkomen in hun gezin. Ze gaven hun dochter de prachtige naam
Doutzen en we hebben gehoord dat het goed met hen gaat. Op het kaartje staat de
tekst “Je ben meer dan een wonder”; Mirjam en Willem, we wensen jullie toe dat jullie
volop mogen genieten van jullie 3 mooie wondertjes: Robijn, Valerie en Doutzen!

Pietenfeest!
Wat was het vandaag een vrolijke boel op school! Maar liefst 6 Pieten hebben de school ‘onveilig’ gemaakt.
Muziekpiet verwelkomde de kinderen met Sinterklaasliedjes op het plein en daarna keken de kinderen van
groep 1 t/m 4 naar een toneelstuk van de juffen in het speellokaal. Alle kinderen brachten vervolgens een
bezoekje aan de schatkamer van de Sint. Hij heeft alle groepen even via de telefoon toegesproken en de
code voor het openen van de schatkamer doorgegeven. Ieder kind mocht daar zijn/haar eigen cadeautje
kiezen, wat een feest! Verder werden er de hele ochtend spelletjes gedaan, pepernoten gebakken en grapjes
uitgehaald met (en door) de Pieten. In de groepen 5 t/m 8 werd er ook dit jaar weer genoten van surprises
en gedichten. Groep 6 en 7 bezorgden zelfs een surprise thuis! Onderaan deze Nieuwslander delen
we graag nog wat foto’s van deze leuke ochtend en we willen Sinterklaas via deze weg hartelijk
bedanken voor het sturen en regelen van zoveel top-pieten, het was een top-ochtend!

Cameratoezicht
Sinds vorige week hangen er 6 camera’s buiten bij de school, waarmee het hele schoolplein kan
worden overzien. Deze camera’s zijn bedoeld om vandalisme tegen te gaan en bij eventuele vernielingen
de schade te kunnen verhalen op de daders. Zeker met de jaarwisseling voor de deur blijkt, dat cameratoezicht
niet overbodig is. We hopen dat de school en het plein op deze manier veilig, heel en schoon blijft.

Website
Via Parro heeft u allen het verzoek gekregen om de privacy voorkeuren aan te geven. Omdat we in januari
onze website geheel vernieuwd willen hebben zal er donderdag 10 december op school gefilmd/
gefotografeerd worden. Kinderen zullen niet met naam op de website worden vermeld. Heeft u
bezwaren dat uw kind mogelijk op de site komt te staan, vul dan voor 10 december
de privacy voorkeuren aan. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gebedsgroep
Al sinds het begin van de Corona-tijd is de gebedsgroep op zoek naar mogelijkheden om
toch samen te komen en samen te bidden voor de school. We zijn heel blij hoe zij, ondanks alle beperkingen, blijven
bidden voor de school, ook al is het vooral individueel. Omdat wij de kracht van het gebed zien en heel belangrijk
vinden, willen wij (in overleg met de gebedsgroep) een aantal gebedspunten met u delen. We zouden het heel fijn
vinden wanneer u bij onderstaande punten stil wilt staan in gebed. Alleen of samen met uw gezin, God hoort altijd!
Wilt u met ons meebidden voor:
o de zieken, met name de gezinnen van onze school waar ziekte is
o de jarigen in deze bijzondere tijden, dat ze toch een fijne verjaardag hebben
o de leraren & directie van de school, fijn dat ze vol inzet de lessen doen
o de kinderen die het moeilijk hebben
o de Nederlandse overheid, zij moeten moeilijke keuzes maken, die niet iedereen begrijpt
o de kerken, dat kerken toch hun digitale weg kunnen vinden om mensen te bereiken
o een fijne vakantie voor een ieder, ondanks roerige tijden, dat we toch een fijne Kerst mogen hebben

Kerstviering
Donderdag 17 december wordt er op school het Kerstfeest gevierd. Dit zal overdag plaatsvinden in de groepen,
of met meerdere groepen in het speellokaal. We hopen dat het mooie vieringen worden en de kinderen geraakt
mogen worden door het verhaal van Jezus’ geboorte.

Juniordictee
Aanstaande donderdag is er de finale van het Juniordictee in de bibliotheek van Rijssen. De wedstrijd begint om
16.00 uur. Onze school wordt vertegenwoordigd door Sophie Wolters uit groep 8. I.v.m. de coronamaatregelen
mag er dit jaar geen publiek aanwezig zijn. Gelukkig is er wel een mogelijkheid gevonden om het Juniordictee te
volgen via radio of tv. We wensen Sophie veel succes toe!

Agenda
14 december
17 december
18 december
18 december
21 december t/m
4 januari
4 januari

SOT
Kerstviering (overdag in de groep)
Lesvrije dag voor de kinderen van groep 1 t/m 4
Kerstlunch
Kerstvakantie
Studiedag team – Alle kinderen zijn vrij!

