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Bongerdnieuws
We gaan op school de tweede week van de Adventsperiode in.
De eerste kaars mag branden,
Wij zien een beetje licht
dat ook voor ons gaat schijnen
is dat geen mooi gezicht?
Twee kaarsen mogen branden.
Hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker,
als lichtpunt in de nacht.

Sintnieuws
Wat gebeurt er toch veel in het Bongerd Sinterklaas Journaal. Zou het allemaal goed gaan komen
met de schoenen? En wat leuk dat er een Sinterklaashuis in het speellokaal is. Zo kan Sint af en
toe even langs komen als de school helemaal leeg is. Afgelopen donderdag hebben de kinderen
allemaal iets gekregen in hun schoen of hun laatje.

Kerstkaartenactie
In deze tijd gaan er weer veel kerstkaarten verstuurd worden. Misschien heeft u nog kaarten van
vorige jaren waar u niets meer mee doet. Wij zouden deze kerstkaarten goed kunnen gebruiken.
De kaarten mogen de kinderen aan de groepsleerkrachten geven.

Kerst
Op donderdag 17 december hopen we in alle groepen het kerstfeest te kunnen vieren, waarin de
geboorte van Jezus centraal zal staan.
Om drukte bij de verschillende ingangen te voorkomen hebben we de tijden van de vieringen
gesplitst:
De groepen 1 t/m 4 van 18.30 uur tot 19.15 uur.
De groepen 5 t/m 8 van 18.45 uur tot 19.30 uur.

Vijf minuten voor aanvang gaan de deuren open en worden de kinderen bij de ingang of op het
plein opgevangen door een leerkracht. Zij zal met de kinderen meelopen naar de klas.
Helaas kunnen de ouders niet met de kinderen mee naar binnen.
Na afloop van de viering zal er weer een leerkracht mee naar buiten lopen, waar u uw kind
vervolgens kunt ophalen. Dit zal op dezelfde plek zijn waar uw kind ook naar binnen is gegaan.
Hieronder vindt u een schema:
● Groep 1: ingang van bso, bij de boom.
● Groep 1/2: oude ingang leerkrachten, bij de containers.
● Groep 2: hoofdingang.
De ouders van de kleuters mogen op deze avond oplopen tot de streep omdat het donker
is.
● Groep 3, 3/4 en 4: ingang naast het lokaal van miss Marian.
● Groep 5 en 6: mogen zelfstandig naar binnen komen via de gebruikelijke ingang.
● Groep 7 en 8: komen zelf naar binnen via de hoofdingang en mogen zelfstandig naar huis.
Tenslotte stellen we het op prijs als er één ouder het kind komt brengen en/of ophalen en de
gepaste afstand bewaart. Op deze manier hopen we met de kinderen een mooi kerstfeest te
vieren.

Schoolfruit en groente
Deze week zullen de kinderen een peer, mandarijn en komkommer krijgen. De groente- en
fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Lastige vragen bij aanpassen”. Aanpassen doe je niet zomaar even.
Het vraagt iets van je. Daar kun je een aantal vragen bij stellen. Over die vragen gaat het deze
week. In de Bijbelverhalen gaan Ruth en Boaz trouwen. Hun geluk wordt bekroond met de
geboorte van een zoon.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Netjes vragen of je iets mag lenen, want dan krijg je geen
problemen”.

Agenda
4 december:
17 december:

Sintviering
Kerstviering (avond)

