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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – Sinterklaas Voorleeskampioen – Kerstviering –
Oudercommissie bedankt -Personalia Workshop Gezonde Pauzehap/traktatie
Incasso TSO in januari –Gr. 5 t/m 8
vrijdagmiddag 19-1 vrij.
Ouderbrief Kind op maandag
Bijbelrooster - Verjaardagen
december/januari
Maandcolumn CJG
Elstedentocht

25-12
t/m 5-1
08-1
09-1
10-1
19-1
23-1
30-1

Jezus is geboren
Eer zij God in de hoge,
In de mensen welbehagen,
Vrede op de aarde
Halleluja

Kerstvakantie
Luizencontrole
20 uur MR
8.45 uur Oudercommissie
Middag gr. 5 t/m 8 vrij
Spreekuur
14.00 uur Workshop kinderen en
Ouders; Gezonde pauzehap/
traktatie
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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste Flits van 2017.
December is traditiegetrouw de feestmaand. We
kunnen terugkijken op een heel gezellig
Sinterklaasfeest.
Buiten hebben we met een aantal leden van de
Eendracht al zingend Sint ingehaald.
Geweldig dat ze ons op deze bijzondere wijze
ondersteunen!
Voorleeskampioen Esmee Smidt
Sint heeft ook altijd een bijzondere taak om de
Voorleeskampioen bekend te maken. Esmee Smidt is
het geworden. Van harte gefeliciteerd Esmee en
succes bij de regionale wedstrijd!

Kerstviering
Gisteren hebben we in een druk bezette Open Hof met alle
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en anderen het
Kerstfeest mogen vieren. Wat hebben de kinderen hun
best gedaan om het goed te laten verlopen. De tijd van
voorbereiding is altijd maar heel kort (2 weken) en dan is
het des te knapper dat ze er gewoon staan.
Ieder jaar kom je weer onder de indruk dat God zijn eigen
Zoon als Redder naar deze wereld heeft gestuurd. Hij wil
en kan de enige echte VREDE geven.
‘Woorden in de nacht’ was het thema. God heeft mooie
woorden gegeven aan mensen in de tijd van de bijbel,
maar ook nu gebeuren er nog mooie dingen.
Als je de woorden van God hoort, kom je als vanzelf in
actie en ga je mooie dingen doen voor anderen.

Vanmorgen hadden we een gezellige
inloop met veel ouders. Daarna hebben
de kinderen kerstbakjes gemaakt.
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Oudercommissie – bedankt!
Tijdens de inloop hebben we de oudercommissie leden even in het zonnetje gezet. Er is in 2017 weer
enorm veel werk door hen verzet. Fijn om de betrokkenheid bij de school te ervaren. Hierdoor is het voor
ons mogelijk om veel extra’s voor de kinderen te doen. Dank hiervoor!
In hen bedanken we ook alle ouders die activiteiten voor school doen. Dat zijn er best veel. Dat
waarderen we enorm. We hopen dat we ook in 2018 weer een beroep op u mogen doen.

Personalia
Vacature zwangerschapsverlof Esther Speksnijder
In de vervanging voor het verlof van Esther komt Sandra Sportel. Vanaf deze plaats van harte welkom en
een fijne tijd bij ons toegewenst. Esther gaat na de vakantie nog 2 weken werken. Sandra begint op 1
februari. We moeten dus nog 2 weken overbruggen.
Corine Stek neemt afscheid, Henk Romkes komt op vrijdag voor Elise Foppen
Corine heeft het afgelopen half jaar de vervanging voor Elise Foppen gedaan op vrijdag. Ze heeft besloten
om zich te oriënteren op iets anders dan leerkracht. We willen je bedanken voor je inzet voor groep 5b/6
en wensen je voor de toekomst al het goede toe.
Na de Kerstvakantie komt Henk Romkes de vrijdag in de groep. Henk, van harte welkom en veel succes
bij ons op Het Zuiderlicht.
LIO-stage Eva de Graaf
We wensen Eva de Graaf veel succes met haar LIO-stage in groep 7. Hierdoor kunnen we vanaf 1 februari
op maandag, dinsdag en woensdag groep 7 en 8 in ieder geval in de ochtend apart lesgeven. Eva heeft de
afgelopen periode al regelmatig met groep 7 gewerkt. De kinderen kunnen we de kinderen een half jaar
veel extra ondersteuning bieden.
Dinsdagmiddag 30 januari 14.00 uur Workshop Gezonde Pauzehap/Traktatie
Ouders en kinderen gaan op deze middag samen onder leiding van de GGD een workshop volgen waarin
de Gezonde pauzehap/Traktatie centraal staat. Allemaal van harte welkom!
Namens het team gezegende Kerstdagen en een heel voorspoedig 2018 gewenst!
Evert Morren
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********************************************************************************
Incasso TSO december wordt verplaatst naar januari
We hebben de afgelopen weken te maken gekregen met een vervelende fout van de bank. We hebben
een nieuwe pas gekregen waar we niet mee kunnen inloggen en dus ook geen incasso’s kunnen
uitvoeren.
In januari wordt dit hersteld en de incasso van de TSO zal dus uitgesteld worden naar januari. Excuses
voor het ongemak.
********************************************************************************
Vrijdagmiddag 19 januari is gr. 5 t/m 8 vrij i.v.m. een teamactiviteit.
********************************************************************************
Ouderbrief Kind op maandag
Beste ouders/verzorgers,
In de verhalen van Kind op Maandag voor deze periode gaat het over verandering. Bij
de Jordaan roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij
doopt ze onder in het water, zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten.
Later horen we hoe een paar vissers met Jezus meegaan om hem te helpen. Ook gaat
het over zieken die beter worden, zaad dat gaat groeien en een storm die gaat
liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.
Misschien is dat ook wel een van de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof.
De bijbel leert ons dat je je er nooit bij neer hoeft te leggen dat alles blijft zoals het
is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Het thema van Kind op Maandag is in deze periode ‘Jij verandert
mij’. Dat kun je niet alleen tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar. Je kunt elkaar de kans geven om
een nieuw begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld nodig, vertrouwen in elkaar. Maar als dat er is,
is er veel mogelijk!
Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij wat kan veranderen. Kinderen
veranderen voortdurend. Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor
volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het mooi om in deze periode eens stil te staan
bij de vraag, hoe uw kind ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn er
veranderingen die u nog wat meer kans zou kunnen geven? De bijbelverhalen laten zien dat we daar elke
dag een nieuwe kans voor krijgen!
Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag
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Bijbelrooster
Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12

Verjaardagen december
25

Fenne van Eijk (2011)

Groep
3

Verjaardagen januari
3
3
7
9
10
11
11
13
22
25
25
25
26
27

Samuel Alutte (2013)
Stefan Florissen (2011)
Tygo van Dopperen (2009)
Hasse van Keulen (2011)
Bram Levinga (2010)
Jael Kasyanenko (2010)
Nout Tabak (2008)
Siem van Wijngaarden (2013)
Mara van Werven (2010)
Jasper Evink (2012)
Lars Evink (2012)
Emma van Werven (2007)
Tomaz Woudstra (2013)
Jente Vink (2007)

Groep
1b/2b
3
5B
3
4
4
7
1b/2b
4
1a/2a
1b/2b
7
1b/2b
7
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Heb jij ook goede voornemens?
Een nieuw jaar en dus nieuwe kansen: hoog tijd voor goede
voornemens! Volwassenen denken dan vaak aan afvallen, meer
sporten en meer tijd doorbrengen met het gezin.
Maar wat als kinderen hun lijst met goede voornemens zouden
presenteren?
Wij vermoeden dat ' ie er dan zo uitziet:
lees meer:

Pubergezondheid:
website voor kinderen van 8 tot 12 jaar
De meeste pubers willen met hun ouders praten over puberteit. Ze geven
het alleen vaak niet toe.
Deze site geeft je de kans om met je zoon of dochter te praten over
puberonderwerpen.
De filmpjes, reacties van klasgenoten en informatie geven je hiervoor leuke
aanknopingspunten.
Is jouw kind tussen de 8 en 12 jaar? Laat hem of haar dan eens kijken op pubergezond.nl

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.
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ELFSTEDENTOCHT4KIDSAlternatieve
Elfstedentocht Kids
Op 21 januari vindt de derde editie van de Alternatieve Elfstedentocht Kids plaats op de 3-kilometer
ijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen. Doe samen met jouw ouder(s) of schaatsvereniging mee met de
stempeltocht. Klûnen, schaatsen en zoveel mogelijk stempels verzamelen en dat met coole muziek op de
achtergrond en een echte professionele speaker die je aanmoedigt bij je schaatsrondjes. Ook is er op een
einde een vet optreden van de meidengroep Sarah en Julia. Iedereen is welkom, ook als je nog niet zo
goed kunt schaatsen.
VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK STEMPELS!
Tijdens de Alternatieve Elfstedentocht Kids ga je rondjes schaatsen en verzamel je binnen anderhalf uur
zoveel mogelijk stempels op jouw stempelkaart. Langs de ijsbaan vind je totaal drie stempelposten waar
jij jouw stempels kan verzamelen. Natuurlijk is het niet verplicht om twee uur lang te schaatsen, maar we
vinden het wel cool als je gaat proberen jouw records te verbreken. Na de finish ontvang je een certificaat
met daarop jouw prestatie.
Meedoen aan de Elfstedentocht4Kids is gratis! Maar we willen wat terug doen voor kinderen die
opgroeien in oorlog. Daarom willen we proberen om samen met jou zoveel mogelijk oorlogskinderen te
helpen. Hoe? Door mee te doen aan de schaatsactie voor War Child!
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