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Bongerdnieuws
De derde Adventsweek is op school begonnen. Over anderhalve week hopen we kerst te vieren
in de groepen.
Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén licht laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest
Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.
Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Mondkapjes
Sinds vorige week dinsdag is er een landelijke mondkapjesplicht en moet er in alle publieke
ruimten een mondkapje gedragen worden. Na de herfstvakantie hebben we in het
Bongerdnieuws al het verzoek gedaan om bij het betreden van de school een mondkapje te
dragen. We willen u nogmaals vragen of u een mondkapje op wilt doen bij het betreden van de
Bongerd. Uiteraard zijn bezoeken binnen de school nog steeds op afspraak. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

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

Trefwoord
Het thema voor deze week is “In het licht zetten”. Licht haalt tevoorschijn wat verborgen is in het
donker. Een juiste belichting laat opvallen wat eerst nog onopgemerkt bleef. Soms zetten we
mensen in het licht waarvan we vinden dat die onze aandacht en waardering verdienen, zoals
werkers in de zorg tijdens de corona crisis. Mattheüs begint zijn geboorteverhaal over Jezus met
het licht van een ster. Een baken voor drie wijzen tijdens hun zoektocht naar de pasgeboren
koning der Joden. Zonder deze ster hadden ze er geen weet van gehad. Net zo min als koning
Herodes, die zich een hoedje schrikt als hij het verhaal over de ster, de wijzen en het koningskind
hoort. Hij heeft zo zijn eigen koningskind, maar dat houdt hij voorlopig geheim.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wees zuinig op het materiaal, want dat is van ons allemaal”.

Agenda
17 december:

Winter Events

Kerstviering (avond)

