NIEUWSBRIEF 4
december 2018

Chr. Basisschool Eben-Haëzer
Benschop

Beste ouders,
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in,
die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zin in de duisternis.
Geloven dat God met ons is
En dat Zijn rijk zal komen.

Uit kinderlied: ‘Advent is kijken naar wat komt’
De dagen worden weer korter. We zijn bij de drukke
maand december aanbeland. Komende week eerst de
Sinterklaasdrukte en daarna mogen we met elkaar gaan
toewerken naar de kerstvieringen. We wensen iedereen
een fijne tijd toe!
Personeel
Na de kerstvakantie werkt juf Lineke weer op de
Regenboogschool in Lopik. Juf Marije heeft nog
ouderschapsverlof tot 11 februari. Na de kerstvakantie
zullen juf Gonnelies en juf Jacqueline dit verlof
vervullen.
Schoolcollecte
De schoolcollecte die door de schoolcommissie is
gehouden heeft een geweldig bedrag van € 2270,opgebracht. De verdeling daarvan is: € 1490,- voor de
school en €780,- voor het goede doel Timon. We willen u
langs deze weg heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage
voor de school en voor het werk van de organisatie
Timon.

Clinic Dikke banden race
In de kerstvakantie wordt er op 29 december een
Bereveldrit in Benschop gehouden.
Donderdagmiddag 6 december krijgen de kinderen
van groep 4 t/m 8 een fietsclinic. Deze clinic wordt
op het schoolplein gegeven. Hiervoor moeten de
kinderen op die dag allemaal een fiets bij zich
hebben. Wilt u er voor zorgen dat uw kind deze dag
een fiets bij zich heeft? Uiteraard wordt er
voorzichtig met de fietsen omgegaan.
Kerstfeestvieringen
Het kerstfeest van de groepen 7/8 wordt gehouden
op maandagavond 17 december om 19.00 uur.
Voor de groepen 3/4/5 is dat donderdagavond 20
december om 19.00 uur. Beide kerstfeesten worden
gehouden in het gebouw van de Protestantse
gemeente, Dorp 209. Geweldig om met elkaar te
vieren dat Jezus voor ons naar de aarde is gekomen!
We willen u middels deze nieuwsbrief nog wijzen op
het volgende: Net als voorgaande jaren staat op de
uitnodiging van de kinderen, dat ze 2 personen mee
mogen nemen. Nog steeds merken we de afgelopen
jaren dat dit ondanks eerdere berichtgevingen in de
praktijk anders loopt. Er zijn meerdere mensen per
gezin en soms zijn daar ook kleine kinderen bij.
Jammer voor de kinderen die het kerstfeest vieren,
omdat het de viering kan verstoren. Ook jammer
voor de mensen die wat later in de kerk komen,
omdat ze dan helemaal achterin moeten zitten. We
doen daarom een dringend beroep op u, om u aan de
afspraken te houden.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 6 vieren vrijdag
21 december het kerstfeest in de klas.
De kinderen zijn zoals vermeld in de groene
kalender op vrijdag 21 december allemaal om 12.00
uur vrij!

Sinterklaasfeest
Aankomende woensdag, 5 december, om 8.45 uur hoopt
Sinterklaas op school aan te komen. De kleuters worden
deze morgen niet binnengebracht. Zij mogen op het plein
bij hun juf blijven wachten op de Sint.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee
te nemen.
De kinderen van groep 5 t/m 8
mogen woensdagmorgen vanaf 8.30
uur de surprise binnenbrengen via
de zijkant, aan de kant van
Terberg. Vervolgens mogen ze via
de hoofdingang weer naar buiten.

Agenda
5-12 sinterklaasfeest
17-12 kerstviering groep 7/8
20-12 kerstviering groep 3/4/5
21-12 school sluit om 12.00 uur
Hartelijke groet namens het team,
Henry van Beusekom

