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Op maandag heeft u tijdens de
adventsperiode van ons via Social
Schools de weekbrief ontvangen
waarin wij een weergave gaven van de
weekopening.
Het thema waar we dit jaar mee
gewerkt hebben, en wat ons wordt
aangereikt door onze
godsdienstmethode ‘Trefwoord’, is

Op donderdag 20 december vieren wij
als school het kerstfeest in de
St. Martinuskerk in de Oliestraat.
De viering voor de groepen 1 t/m 4 is
van 17.30 tot ongeveer 18.15 uur.
De kerk is open vanaf 17.15 uur.
Als bij de groepen 1 t/m 4, behalve de
ouder(s), een oma, opa of oppas de
kerstviering bij wilt wonen, is hij/zij
van harte welkom.
De viering voor de groepen 5 t/m 8 is
van 19.00 tot ongeveer 19.45 uur.

“Kerst, iedereen telt mee”

Berichten:
* Kinderkerst

Nieuwsbrief 18 december 2018

Meetellen en serieus genomen
worden zijn basisbehoeften van ieder
mens. Niemand mag vergeten
worden, iedereen telt even zwaar
mee. Het is fijn om mee te tellen in
een groep. Je voelt je serieus
genomen, je hoort erbij. Meetellen
ervaar je als je gezien wordt, je
betrokkenheid voelt, jouw hulp
gevraagd wordt, je naam genoemd
wordt, jouw mening meetelt.
We hebben in deze adventsperiode
met de kinderen stilgestaan bij de
vraag wat het betekent om mee te
tellen in een groep. Daaraan
gekoppeld hebben we stilgestaan bij
ervaringen van vergeten worden, van
altijd de laatste zijn, van apart gezet
en gepest worden. We hebben
nagedacht over de extra aandacht die
gegeven wordt aan kwetsbare
groepen in onze samenleving. We
hopen dat de kinderen zich bewust
zijn geworden van de spanning die
ontstaat wanneer mensen niet
volwaardig meetellen, terwijl iedereen
daar recht op heeft.

Het is de bedoeling dat eerst alle
mensen van de onderbouwviering de
kerk kunnen verlaten, voordat deze
opengesteld wordt voor de bovenbouwviering. Wij gaan ervan uit dat
dit rond 18.45 uur zal zijn.
De kinderen zitten bij de eigen groep
op gereserveerde plaatsen voor in de
kerk. Wij verzoeken u vriendelijk om
geen foto´s te maken of te filmen,
omdat flitslicht erg afleidend kan zijn,
evenals het lopen door de kerk van de
verschillende fotografen. Er worden
foto’s gemaakt, deze zullen via Social
Schools voor alle kinderen en ouders
te bekijken zijn.
De viering is niet geschikt voor nietschoolgaande, jonge kinderen.
Na zo´n lijstje verzoeken, wensen wij u
samen met de kinderen een hele fijne
kerstviering toe.

Berichten:
Kinderkerst st. Martinuskerk

Kerstkaart voor ouderen
De leerlingen uit diverse groepen
hebben ouderen verrast met een
persoonlijke kerstkaart. De kinderen
hebben behalve hun voornaam, geen
persoonsgegevens op de kaart
geschreven.

Op maandag 24 december om 18.30
uur is het weer Kinderkerst in de SintMartinuskerk te Zaltbommel. Het
aloude verhaal van het kindje in de
kribbe wordt dichtbij gebracht voor
kinderen en iedereen die bij hen hoort.

De kaarten zijn gezamenlijk verstuurd
naar het Nationaal Ouderenfonds.
Samen met PostNL dragen zij zorg
voor de bezorging van de kaarten.

De kinderen die dat willen mogen
verkleedkleren aantrekken en
meespelen in het verhaal. Ook zingen
we samen kerstliedjes.

Inloopmoment / nieuwjaar
wensen

Op de eerste dag na de kerstvakantie
staat ‘s morgens van 8.30-9.00 uur de
koffie/thee voor u klaar in de
middenruimte van de laagbouw. Het
team van de Leiboom vindt het fijn om
u allen te mogen begroeten en een
wens voor het nieuwe jaar met u te
mogen uitwisselen.
U bent van harte welkom!

Agenda
20-12: Speelgoedochtend gr. 1 t/m 3
20-12: Groepen 1 t/m 4 middag vrij
20-12: Kerstviering in de St.
Martinuskerk
21-12: 12.00 uur, Start kerstvakantie
25-12: Eerste Kerstdag
26-12: Tweede Kerstdag
31-12: Oudejaarsdag
01-01: Nieuwjaarsdag
07-01: Inloopmoment/Nieuwjaar
wensen
10-01: 8.00-8.45 uur: Spreekuur
Cesartherapie

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op
dinsdag 8 januari 2019.

Het team van de Leiboom
wenst u
mooie Kerstdagen
en
een gezellige jaarwisseling!

Meer informatie
facebook.com/kinderkerstzaltbommel

