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Achte âlden,
Woansdei 18 desimber is it safier!
Groep 5 mei nei de famyljefoarstelling ‘Karlsson fan it dak’ yn
skouboarch “De Harmonie” yn Ljouwert.
Yn novimber hawwe de bern it boek ‘Karlsson fan it dak’ krigen.
We hoopje dat se it boek lêzen hawwe of lêze sille!
Tryater hat in familyljefoarstelling makke oer it boek. Om it ferhaal
fan it boek Karlsson ek yn it teater te belibjen is hiel bysûnder. De
gemeente betellet de foarstelling. De skoalle betellet de kosten fan it ferfier. It ferfier
wurdt regele troch Tryater. Groep5 bern en âlden hawwe ekstra ynfo krigen.
Mear ynformaasje oer de foarstelling kinne jim lêze op
https://tryater.nl/show/karlsson-van-het-dak/
Fietsverlichting ook voor kinderen van De Eker.
Wilt u met uw kinderen de verlichting van de fiets bekijken?
We kregen vanmorgen een melding van een chauffeur dat
hij op het laatste moment een aanrijding kon voorkomen,
omdat één van de naar school fietsende kinderen nauwelijks
zichtbaar was en geen verlichting aan had.
Skoallekrante.
De skoallekrante is al besoarge of wurdt de kommende dagen bylâns brocht. Ek
diskear de muoite wurdich om te lêzen! De bern hawwe der mei juf of master wer wat
moais fan makke.
Donderdag 19 december, Kerstfeest, Krystfeest.
De activiteiten commissie heeft het allemaal
tot in de puntjes geregeld.
De kinderen komen iets eerder uit school om
13.30 uur.
In de lunchpauze wordt voor iets lekkers
gezorgd; neem dus maar een boterham
minder mee!
Vanaf 18.30 uur is er een viering op de
schoolpleinen, zie verder hierna Levend
Kerstverhaal.
Dit jaar staan er op beide pleinen een grote kerstboom. De kinderen hebben op
school allemaal een wensbal gemaakt die in die kerstbomen hangen.

De vrijdag voor de kerstvakantie krijgen de kinderen dan hun kerstbal mee naar huis
zodat die thuis ook nog mooi in de kerstboom kan hangen!
Levend Kerstverhaal.
Op donderdag 19 december organiseert de Activiteiten Commissie
i.s.m groep 8 het kerstfeest.
Dit jaar is het “het levende kerstverhaal” rondom de school.
Het begint bij het grote plein voor het hek van de peuters en zo gaan
we dan rondom de school weer het eindigt bij de kerststal op het
grote plein.
Om dit alles een beetje in goede banen te leiden hebben we groepjes gemaakt op
alfabetische volgorde van achternaam:
18.30 uur : A en B
18.35 uur: D
18.40 uur: F en G
18.50 uur: H
18.55 uur: I en J
19.00 uur: K en L
19.10 uur: M, O, P en R
19.15 uur: S
19.20 uur: V, W en Z
Opa’s en oma’s, pakes en beppes of oare famyljeleden of bekenden, zijn ook van
harte uitgenodigd!
Na afloop is er op het midden van het plein een Koek en Zopie hoekje waar voor
iedereen wat te drinken en wat lekkers te krijgen is
Op vrijdag 20 december krijgen de kinderen hun kerstattentie en hun kerstbal mee
naar huis…

Vrijdagmiddag.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op de normale tijd, dus tot 14.30 uur naar
school.
Juf Hetty nimt it roer oer.
Lykas bekend nimt juf Hetty Schingenga mei yngong fan 1
jannewaris 2020 as direkteur it heft yn hannen. Jim kinne by juf

Hetty telâne as it giet om bysûndere fragen. Se hopet elke dei oanwêzich te wêzen,
moarns of middeis. te begjinnen by moandeitemoarn 6 jannewaris 2020. We winskje
har in protte wiisheid ta.

We geven het volgende op verzoek aan u door van de
kinderkerk.
Oproep aan alle kinderen: kerststukje maken!
Op zondag 22 december om 9.30 uur in MFA De Dobbe gaan we tijdens de
kinderkerk kerststukjes maken. Naast dat het ontzettend leuk is om te doen, zit er
ook een boodschap achter de kerststukjes. We willen ze heel graag schenken aan de
ouderen boven de 80 jaar in onze gemeente. Na afloop van de kinderkerk mogen
jullie de kerststukjes in de kerk laten zien en worden ze op de grote tafel voor in de
kerk geplaatst. Na de kerkdienst mogen de gemeenteleden een kerststukje
meenemen en overhandigen aan de ouderen onder ons.
Op deze manier willen we zowel creatief als voor onze naaste bezig zijn. Alvast een
mooie kerstgedachte die we de kinderen graag mee willen geven.

Wij zorgen voor al het materiaal om er iets moois van te maken! Neem
gerust je vriendje of vriendinnetje mee!
Tot dan!
De leiding van de kinderkerk.

Lit de wrâld it witte en sjen: sa boartsje en
bloeie hjir Gods bern,
as blommen yn ‘e miede – dan komt it sa,
dat ider seit:
hja lykje op har goede Heit, hja binne ’t
ljocht fan de ierde….

