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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool en ‘t Hummelhoes,

Agenda
Woensdag 16 december
21 dec t/m 3 jan
4 januari
5 januari

Kerstviering
Kerstvakantie
Weer naar school + Maandopening
Schoolkring

Kind op Maandag
Kom mee naar Betlehem
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel vertelt
hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria
wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak.
Ik wijs je de weg
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook
Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de
engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.

Verjaardagen in de maand december
1 december
2 december
3 december
5 december
8 december
15 december
17 december
20 december
30 december

Sanne
Tess
Ilse
Toben
Sam
Ryan
Xavier
Joey
Sven

uit groep 7
Hummelhoes
Groep 2
uit groep 2
uit groep 6
Hummelhoes
uit groep 8
Hummelhoes
uit groep 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Zendingsgeld
Woensdagochtend is Mariëlle namens de stichting Home of hope and dreams in alle
klassen geweest. Via een PowerPoint heeft ze laten zien waarvoor we als school
gaan sparen. Elke vrijdag mogen de kinderen geld meebrengen voor dit goede doel.
In elke klas staat een spaarpot. De kinderen hebben een flyer meegekregen, zodat
jullie dit thuis kunnen bekijken. Ook kun je op hun site nog informatie vinden,
www.homeofhopeanddreams.org .

Kerstbakje maken
Op dinsdag 15 december gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 een kerstbakje maken. Wilt u de kinderen een
bakje, kaars, oase en versiering meegeven?

Kerstviering
Op woensdag 16 december is de kerstviering samen met de kinderen. Van 18.30 uur tot 19.30 uur hebben
alle kinderen in de eigen groep een kerstviering. De voorbereidingen zijn al in volle gang. We zingen liederen,
luisteren naar het verhaal en nog veel meer.
Drinken en iets lekkers mag natuurlijk niet ontbreken. We maken er samen een leuke en gezellige kerstviering
van.

Verlof juf Michon
In verband met de maatregelen omtrent Corona zal juf Michon vanaf de eerste week na de kerstvakantie niet
meer voor de klas zal staan. De maatregelen leiden er toe dat juf Michon andere werkzaamheden zal
verrichten binnen de school totdat haar zwangerschapsverlof ingaat. Er wordt hard gewerkt aan een
oplossing. Zodra we hier meer over weten zullen we dit laten weten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 januari.
Het team van CBS Willem-Alexander wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021

