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Directie

Kerstfeest voor ouderen

Dick Nijzink, aanwezig op dinsdag en vrijdag. (altijd
te bereiken per mail: info@deakkerwal.nl

Dinsdagmiddag 19 december verleent onze school medewerking aan het kerstfeest voor ouderen. Dit doen
we elke jaar en wordt ontzettend gewaardeerd door de
ouderen uit onze buurtschap.

Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur:
Marieke Schuurman

Uitnodiging kerstfeest
Donderdagavond 21 december vieren we ons
kerstfeest. Dit doen we in het Akkerhus. We beginnen
om 19.00 uur.
Het is dit een keer weer een bijzonder feest, waarbij we
de geboorte van Jezus vieren. Hij kwam als Redder van
de wereld voor ons allemaal! De kinderen hebben iets
heel bijzonders gemaakt, dat ze u deze avond graag
willen laten zien. Ook zullen we met elkaar gaan zingen.
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Ook oudere broers en zussen mogen natuurlijk
aanwezig zijn bij ons feest. We vragen u om geen kinderen onder de vier jaar mee te nemen.

Geen gym op donderdag 21 december
Donderdagmiddag 21 december oefenen we nog een
keer allemaal voor de kerstviering. Deze middag vervallen de gymlessen.

Schilders in de school
In de tweede week van de kerstvakantie worden de
lokalen geschilderd. Ook komt er afwasbaar behang op
de wanden. Gelukkig kan dit in de vakantie, zodat we er
geen hinder van ondervinden. Na de vakantie komen we
dus in een fris lokaal.
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Nieuwe touchscreens

Kleuternieuws

Afgelopen vrijdag hebben we nieuwe touchscreens gekregen. Dit zijn nieuwe digitale schoolborden. Ze zijn
geplaatst in de middenbouw en bovenbouw. Het was
een geschenk van ons bestuur. Vanzelfsprekend zijn we
hier erg blij mee.

Kerst
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt over de kerst.
Met elkaar hebben we geluisterd naar het verhaal over de
geboorte van Jezus.
Ook konden we het verhaal
naspelen in de kerststal in de
klas.

Formulier
Twee weken geleden hebben alle leerlingen een formulier mee naar huis gekregen waarin werd gevraagd om
alle gegevens van de leerlingen in te vullen zodat wij
ons leerling administratiesysteem weer compleet hebben.
Helaas hebben we nog niet alle formulieren terug. Zou u
dit formulier deze week nog willen inleveren bij de
groepsleerkracht?

Knutseldoosjes
Op dit moment hebben wij
weer genoeg doosjes etc. om
mee te knutselen!
Bedankt voor het verzamelen!

Uitnodiging voor
maandagmorgen 8 jan.
Op maandagmorgen 8 januari starten we weer met onze lessen. Maar graag nodigen we u uit om vanaf 8.15
elkaar ‘een gelukkig nieuwjaar’ te wensen. Bij goed
weer doen we dit buiten bij de houten tafels. Voor de
ouders is er koffie en een nieuwjaarsrolletje. Voor de
kinderen is er ranja met een nieuwjaarsrolletje. Bij
slecht weer drinken we binnen koffie. We hopen u zo
veel als mogelijk te mogen ontmoeten en zo het nieuwe
jaar met elkaar te beginnen. We hebben dit jaar niet
gekozen voor het nieuwjaarsbuffet, maar na al die jaren
eens een andere keuze gemaakt.

Tenslotte
Het team van de
Akkerwal wenst u allen gezegende kerstdagen en een
heel goed 2018!

Vrijdag 22 dec.
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie hebben de kleuters de hele dag vrij. De andere kinderen krijgen om
12.00 vrij en voor hen start dan de vakantie.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 9 jan. komt de schoolfotograaf. Er worden
groepsfoto’s gemaakt en portretfoto’s. Na afloop krijgt
u informatie hoe u foto’s kunt bestellen.
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Bijbelse verhalen

Volgende nieuwsbrief

We gebruiken de methode Levend Water om verhalen
te vertellen en om met kinderen over ons geloof te praten. Hieronder staan de verhalen van deze week en van
de volgende week.

De volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 16 jan.

Agenda december en januari

Week 51, 18-22 dec.
Dag 1

De herders

Luc. 2

Dag 2

Simeon en Hanna

Luc. 2

Dag 3

De wijzen

Matth. 2

21 dec.

19.00 u. kerstviering

22 dec.

Kleuters hele dag vrij. Gr. 5-8 om 12.00
vrij. Vakantie!

8 jan.

Vanaf 8.15 nieuwjaarswensen. Koffie
met iets lekkers. Kinderen ranja met iets
lekkers.

9 jan.

schoolfotograaf

22 jan.

schoonmaakavond

26 jan.

Inloop nieuwe ouders (11-12 uur)

27 jan.

Inloop nieuwe ouders (10-12 uur)

Week 2, 8-12 jan.
Dag 1

12 jarige Jezus in de tem- Luc. 2

Dag 2

Johannes de Doper en de Luc. 3

Dag 3

Verzoeking in de woestijn Luc. 4

CBS De Akkerwal, waar klein groot wordt!
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