Woensdag 6 dec 2017.

Info 8

Jaargang 30 nummer 7
Volgende Kerst-Info verschijnt op 13 dec. 2017
De Uilenburcht
Zesstedenweg 182
1613 KD Grootebroek
info@bsuilenburcht.nl
www.bsuilenburcht.nl
0228-511669

In deze Info onder andere:
Welkom aan nieuwe leerlingen
Informatiebrief van ons catecheseproject
‘God’ van Hemel en Aarde

Woordje van de directeur.
December is een feestelijke maand, druk en gezellig.
Sinterklaas is voor kinderen een spannend feest. Het
krijgen van cadeautjes, het bezoek van Sinterklaas en
zijn Pieten en het maken en ontvangen van surprises
in de groepen 6,7 en 8.
We heten de volgende leerling welkom bij ons
op school:
In groep 1-2b: Vincent de Groot, Mirthe Vriend
en Kacper Wrona.
In groep 1-2c: Remco Scholten en Nicola Wrona
In groep 7b: Abe Dubbeld

Nu Sinterklaas weer het land uit is, kijken we uit naar
Kerst. Het Kerstfeest is een mooi feest met een
ingetogen sfeer. We luisteren naar kerstliedjes en
kerstverhalen en spelen het verhaal uit. Het
hoogtepunt is de kerstviering op donderdag 21
december. Samen vieren, eerst in de kerk en daarna
op school. Mooi!
Houd u de datum weer vrij?

We wensen je een fijne tijd bij ons op school en
hopen dat jij en je ouders/verzorgers zich snel
bij ons thuis zullen voelen.

In de Kerstinfo, woensdag 13 december, krijgt u meer
informatie over deze viering.
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Vorige week heeft u een brief ontvangen met de
vooraankondiging van de staking op dinsdag 12
december a.s.. In de bijlage vindt u een brief van de
bestuursdirectie met meer informatie over de
staking.

Sinterklaas
Op 18 november heeft Sinterklaas voet aan wal
gezet in Nederland. Een spannende tijd voor de
kinderen.
Gelukkig heeft Sinterklaas ook dit jaar weer tijd
gevonden om De Uilenburcht te bezoeken, samen
met twee van zijn pieten.
Het verhaal over de tocht van Spanje naar
Nederland en de acties van de ‘hack-piet’ hebben
we gehoord. De ‘hacker’ is opgespoord en alles is
goed gekomen. De pakjes zijn juist bezorgd.
Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest!
We willen iedereen bedanken die heeft
bijgedragen om dit feest te laten slagen!

.
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Herhaalde oproep: Hulpouders gezocht.
De Kerstwerkgroep is alweer volop bezig met het voorbereiden van de
Kerstviering. Wij hebben bij de generale repetitie en de Kerstviering in de kerk
enkele hulpouders nodig.


Op dinsdagmiddag 19 december vanaf 13.30 uur is de generale repetitie in de kerk.
16 leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 hebben aan het begin van deze repetitie een taak.
Wij zijn op zoek naar 2 ouders, die deze kinderen hierbij willen begeleiden en als zij klaar
zijn terug willen brengen naar hun klas.
Tevens willen wij deze ouders vragen of zij de kinderen op donderdagmiddag 21 december
voorafgaand aan en tijdens de viering willen begeleiden.



Ook zijn wij op zoek naar 2 ouders die na de generale repetitie om ongeveer 14.45 uur
kleding willen passen met de kinderen die een rol hebben in de viering.
Deze ouders worden tevens op donderdag 22 december om 16.30 uur verwacht om de
kinderen te helpen met het aankleden.
Na afloop van de viering mag u deze kinderen helpen met uitkleden en
moeten zij daarna naar school worden begeleid.



Tot slot zijn wij nog op zoek naar een ouder, die tijdens de generale repetitie en de viering
de muziek wil verzorgen in de kerk.
Het is de bedoeling dat u enkele malen een cd met daarop een Kerstlied dat wordt
gezongen op de muziekinstallatie af laat spelen.

Mocht u interesse hebben in een van deze taken kunt u dit mailen naar: Angela Vriend:
a.vriend@bsuilenburcht.nl
Wij hopen op veel respons.
Bij vragen hoor ik het graag!
Namens de Kerstwerkgroep,
Vera Broersen.

Hemel en aarde – ‘GOD’, ons catecheseproject

Overal

De lessen in de weken tot Kerst gaan over God.
God als onderwerp om les over te geven, kan dat
eigenlijk wel?
Je kunt ‘God’ niet uitleggen, maar je kunt wel
heel goed met kinderen vragen, voelen,
bedenken en ervaren wat God misschien voor je
kan betekenen. Kinderen staan daar open voor,
soms veel meer dan je als volwassene verwacht.

Ik ruik je in de bloesem aan de bomen
Ik zie je in de bleke maneschijn
Ik hoor je overdag en in mijn dromen
Ik voel je als we op vakantie zijn
Ik zie je in de kleuren van mijn kleren
Ik proef je in de honing en de stroop
Ik ruik je in de appels en de peren
Ik voel je als ik naar mijn vriendje loop
3

Met de kinderen verkennen we in de lessen veel
verhalen en gebruiken waarin God zich op al die
verschillende manieren laat kennen. Verhalen uit
de bijbel, maar ook uit andere tradities.
Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal uit Latijns
Amerika en verhalen over Hindoestaanse
traditie, waarin er niet één god is maar heel veel
goden zijn.

Ik hoor je in een zacht gezongen wijsje
Ik hoor je in het blaten van een schaap
Ik proef je bij het eten van een ijsje
Ik voel je in het donker, als ik slaap

De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis,
wanneer we vieren dat god geboren wordt als
mens. We vieren kerst als het feest waarop god
zich laat kennen aan mensen, en geboren wordt
als Jezus.

Bette Westera

Ik ruik je in plantsoenen en in tuinen
Ik voel je als ik spring en als ik val
Ik ruik je aan het strand en in de duinen
Je bent er altijd ergens overal

De aanschuiftafel
Ziekmelding
Weet u het nog? U kunt de school
vanaf 07.30 uur bellen om uw zoon of
dochter afwezig te melden. Met opgave van de
reden van het verzuim.
Wilt u niet mailen met betrekking tot het
afmelden van uw kind?

De aanschuiftafel, voor alle ouders en
verzorgers met kinderen, met als thema
‘Luister ’s naar me!’, op woensdag 13 december in
basisschool ’t Vierspan, locatie de Woud,
Kloosterpoort 3 te Grootebroek, van 8.45 uur tot
10.15 uur.
‘Luister ’s naar me’ zegt je kind! Echt naar elkaar
luisteren is heel belangrijk. Daarom past dit thema
goed bij opvoeden. Elkaar willen begrijpen. Je gehoord
voelen. Je gezien voelen. Dat komt in dit thema
allemaal samen!

Boekenweekactie van Bruna
Met het inzamelen van kassabonnen
van Bruna tijdens de
Kinderboekenweek heeft u een mooi bedrag bij
elkaar gespaard. Van dat geld hebben we
onderstaande boeken aangeschaft voor de
bibliotheek.

Kerst versieren
Vrijdag 8 december vanaf 19.00 uur zal
de oudervereniging de school versieren in Kerstsfeer.
We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. U kunt u
opgeven via de mail
info@bsuilenburcht.nl
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Sportnieuws.
Volleybaltoernooi.
Volleybalvereniging Simokos organiseert zaterdag 27
januari 2018 voor de jongens en zaterdag 3 februari
2018 voor de meisjes weer het
scholenvolleybaltoernooi voor de
groepen 3 t/ m 8. Dit alles vindt plaats in
sporthal De Flint in Bovenkarspel.

Week
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Datum
Do 7 dec

Groep
Ouders

Vrij 8 dec
Zat 9 dec
Zon 10 dec
14
Ma 11 dec
Di 12 dec

Thema
Ouders
Groep
1 t/m 8

Kindertafeltennisfeest
Zondag 10 december 2017:
WEDSTRIJDDAG!!
Groep 5 en 6 - van 09.30 tot 12.00 uur
Groep 7 en 8 - van 13.00 tot 16.00 uur

De opgaves voor beide toernooien zijn gesloten.

Activiteit
NIO-adviesgesprekken groep 8
Rondleiding nieuwe ouders
Oefendag Tafeltennis
Wedstrijden Tafeltennis
Catechese ‘God’
NIO-adviesgesprekken groep 8
Staking, leerlingen vrij
Aanschuiftafel ‘Luister ’s naar me’
Kerst-Info
Rondleiding nieuwe ouders

Wo 13 dec

Do 14 dec
Vrij 15 dec
15
Ma 18 dec
Di 19 dec
Wo 20 dec
Do 21 dec
Vrij 22 dec

Thema

Catechese ‘God’

Groep
1 t/m 8

12.00 uur vrij en start om 17.00 uur met het Kerstspel in de kerk,
aansluitend kerstmaaltijd op school
12.30 uur Vakantie

Bijlagen bij deze Info:
1. Brief van de bestuursdirectie met betrekking tot de staking.
2. Brief over catechese project.
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Kom je ook het kindje Jezus wiegen?
Op 25 december kun jij van 15.00 tot 16.00 in de Johannes de Doper kerk het
Kindje Jezus wiegen. Dit is een samenzijn voor iedereen die dit leuk vindt, voor
grote en vooral ook voor kleine mensen. De kerk is open vanaf 14.30 uur.
Ook de kinderen die gedoopt zijn in dit afgelopen jaar hebben we een
uitnodiging gestuurd. Zij mogen het bootje komen ophalen dat zij, tijdens het dopen, mochten ophangen aan
het schilderij met de grote bootklomp erop in onze kerk.
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus.
In de kerk kun je de kerststal bewonderen.
We zingen kerstliedjes en luisteren naar het mooie aloude Kerstverhaal.
Alle kinderen die in de kerk komen, mogen zich in de kerk komen verkleden als herder of koning, schaap of engel,
hond, os of ezel. Wie weet zijn er nog andere kleren om in te verkleden. Wij proberen zoveel mogelijk mooie
verkleed kleren te verzamelen. Ook mag uw kind van huis uit verkleed komen.
Tijdens het verhaal mogen zij bij de kerststal komen zitten en kijken naar Jozef en Maria met hun kindje Jezus.
Samen maken zij het verhaal nog mooier.
Dus kom er allemaal gezellig bij en zing mee, want iedereen is welkom.
Werkgroep Kindje Wiegen
Karin Buijsman
0634629156

6

