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Inhoudsopgave – Agenda - Lied
Voorwoord – Kerstfeest
Personalia; Sonja Mars en Cindy van
Raalten, Jodi Buter, Bastiaan den
Bakker en Corina Bastiaan
Nieuwe kleutergroep
Kinderpostzegelactie
Kind op Maandag –
Bijbelrooster
Verjaardagen januari

24-12 t/m
t/m 04-01
07-01
09-01
15-01
29-01
01-02

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Kerstvakantie
Luizencontrole
8.45 uur Oudercommissie
Spreekuur
19.45 uur MR
Studiemiddag – alle
kinderen vrij
Flits 5 - februari
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Beste ouders/verzorgers,
We kunnen terugkijken op een mooie decembermaand. Eerst hebben we met elkaar het Sinterklaasfeest
gevierd en de afgelopen week het Kerstfeest, het blijde feest dat we met elkaar denken aan de komst van
de Here Jezus in deze wereld. Hij is gekomen als Redder van ons en deze wereld!
In het bijzonder denken we in deze periode aan mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of verdriet
moeten verwerken. Laten we met elkaar iets van het Licht dat Jezus in deze wereld bracht, doorgeven!
Kerstfeest
Dit schooljaar is er voor gekozen om het Kerstfeest te vieren op school en het
Paasfeest in de kerk.
Met veel ondersteuning van de oudercommissie was er een mooi programma
samengesteld. Eerst een Kerstviering voor de kinderen, daarna konden de kinderen
genieten van een Kerstdiner in hun klas. U hebt als ouders voor een heel afwisselend
menu gezorgd, dank daarvoor!
De oudercommissie heeft heel hard gewerkt om u ook te betrekken bij het feest,
door ondertussen wat lekkers voor u te verzorgen. En wat is daar massaal gebruik van
gemaakt, geweldig! Het gaf een heel warm saamhorigheidsgevoel.
Samen hebben we nog met muzikale begeleiding Kerstliederen gezongen. Prachtig om zo het feest van
Jezus’ geboorte te vieren!
Iedereen die heeft meegewerkt aan deze geslaagde viering, hartelijk dank, in het bijzonder onze
oudercommissie!
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Personalia
Afscheid Sonja en Cindy
Vorige week dinsdagmiddag hebben we samen met de kinderen afscheid
genomen van Sonja Mars en Cindy van Raalten. Beiden houden van
bakken, dus was het thema BAK ER WAT VAN!
Ze kregen een mooi schort en spulletjes om lekker te bakken. Het is een
leuke middag geworden, waar ook nog familie bij kon zijn. Na schooltijd
ging het nog even gezellig door, want toen kwamen collega’s hen de
hand drukken. Bij de nazit van het Kerstfeest kon u afscheid van hen
nemen en daar is door velen gebruik van gemaakt.
En zo hebben we waardig afscheid genomen van 2 collega’s die niet
alleen voor Het Zuiderlicht, maar ook voor de Stichting Codenz veel
hebben betekend.
Nogmaals heel hartelijk dank en veel zegen gewenst voor de toekomst in
jullie werk en privéleven!
Sonja blijft nog een aantal uren aan onze school verbonden als coach
voor Bianca van Dijk.
Fijn dat Bianca al een goede start heeft gemaakt!
Nieuwe intern begeleider Jodi Buter
De afgelopen weken is Jodi al een paar keer op school geweest om kennis te maken en de overdracht te
bespreken met Sonja en Cindy. Ze heeft er heel veel zin in. Een goede tijd bij ons gewenst!
Onze LIO-stagiaire Bastiaan den Bakker is geslaagd voor zijn praktijk (gefeliciteerd!) en gaat de
komende 2 maanden de PABO-studie afronden.
Helaas kon onze onderwijsassistent Corina Bastiaan de afgelopen periode wegens privéomstandigheden
niet werken. We wensen haar sterkte en hopen dat ze binnenkort haar werkzaamheden weer kan
oppakken.
Nieuwe kleutergroep! Vacature groep 1 – ma t/m wo
Het is heel fijn dat we net afgelopen week toestemming hebben gekregen van Codenz om extra formatie
in te zetten om na de Kerstvakantie een nieuwe kleutergroep te starten. Dan gaan we met een aparte
groep 1 en 2 draaien. Groep 3 is dan ook weer apart.
Sandra en Lisette gaan groep 2 lesgeven. Groep 1 gaat van maandag t/m donderdag naar school. Meester
Anko gaat op donderdag naar groep 1 en van maandag t/m woensdag zoeken we nog een leerkracht.
Ik hoop dat we die vacature snel kunnen invullen.
Het gaat om een tijdelijke vacature tot de zomervakantie.
Namens het team wens ik u allemaal een fijne Kerstvakantie en ……
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Evert Morren

Denkt u aan de studiemiddag 29 januari? Dan zijn de kinderen vrij.
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Superopbrengst Kinderpostzegelactie
Groep 7/8 heeft een geweldig resultaat behaald bij de verkoop van de
Kinderpostzegels. Ze hebben maar liefst voor € 5069,31 verkocht! We mogen
heel trots op ze zijn.
Een mooie bijkomstigheid is dat we met onze school vanwege dit hoge bedrag
maar liefst 8 boekenpakketten mogen aanschaffen! Bedankt allemaal!
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Kind op maandag
Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer een mooi jaar mag
worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen,
maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien
wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter
en wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen
opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.
We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een bijzonder boek
over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in Betlehem of met het
eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil
zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht
werd. Vanaf dat moment is het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven.
We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en
inspirerende verhalen tegemoet gaan!
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag
Bijbelrooster
Week 03 ■ 14/01 - 18/01
Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar
hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na en begint
dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al
begonnen, vindt hij.
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Week 04 ■ 21/01 - 25/01
De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om
met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2
gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens
afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.
Week 05 ■ 28/01 - 01/02
Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk
van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij
over God aan iedereen die het horen wil.

VERJAARDAGEN JANUARI
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Samuel
Stefan
Ania
Luna
Teun
Xem
Dysis
Hasse
Nout
Mila
Siem
Boaz
Duuk
Mara
Jasper
Lars
Emma
Tomaz
Jente
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7A
1
1
8
4
8
3
2B
1
1
5
3
3
8
2B
8

Welkom in januari in groep 1:

Krijn, Lyndsay, Teun, Xem, Boaz en Alutte

