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NIEUWSDRIES
Kersteditie

Dinsdag

11 december

Intekenen kerstdiner

Vrijdag

13 december

Groep 1-2-3 maken kerststukjes

Woensdag

18 december

Groep 4-5 en groep 6-7-8 maken kerststukjes

Donderdag
Donderdag
Vrijdag

19 december
19 december
20 december

Kinderen zijn om 12.00 uur uit
Kerstviering op school en in de kerk vanaf 17.15 uur
De kerstvakantie start om 12.00 uur

Sinterklaas is weer naar Spanje.
We zijn heel blij dat Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek heeft gebracht aan de Driessenschool.
Het was echt een prachtig feest! Sint werd welkom geheten nadat we hem hadden opgehaald bij het
bruggetje. Daarna mocht de Piet (die bang was voor water) oefenen met een parcourtje om zijn
vrees te overwinnen. Onder de enthousiaste begeleiding van de kinderen is dit prima gelukt! Daarna
heeft hij met zijn Pieten in alle klassen ruimschoots de tijd genomen om met de kinderen te praten
cadeautjes uit te delen. Wij willen bij deze Sinterklaas en zijn Pieten nog eens hartelijk bedanken.

Het was echt een top feest!

Ook de OR willen we bij deze hartelijk bedanken voor het versieren van de school. Dit voor zowel het
Sinterklaasfeest als het Kerstfeest. Het ziet er altijd weer gezellig uit!

Intekenen kerstdiner.
Vanaf dinsdag 10 december kunt u weer intekenen voor het kerstdiner. In de groepen 1-2-3 en 4-5
hangen er lijsten waarop u kunt intekenen of aangeven wat u wilt maken of meenemen voor het
kerstdiner op donderdag 19 december. De groepen 6-7-8 hebben groepjes gemaakt. Elk groepje
maakt iets klaar.
De ervaring leert dat er vaak veel te veel eten is. Houd u zich dan ook aan de hoeveelheid die op de
lijst staat of bedenk dat wanneer er 12 kinderen in de klas zitten dat u een hoeveelheid maakt voor
bijv. 9 kinderen. Niet elk kind eet namelijk alles van het buffet.

Kerststukjes maken.
Op woensdag 18 december worden er in de groepen 4-5 en 6-7-8 kerststukjes gemaakt. Groep 1-2-3
doet dit op vrijdag 13 december van13.20 uur tot 14.00 uur. Natuurlijk mag u of opa/oma/oppas/
tante komen helpen! Hiervoor hebben de kinderen wel wat spulletjes nodig van thuis.
Wilt u uw kind, ‘s morgens in een tas daarom het volgende meegeven;
• Bakje met oasis. De oasis moet wel nat zijn!
• Kersttakjes (bijv. dennentakjes, hulst, klimop enz.) Graag voldoend kerstgroen!
• Versierseltjes voor in het stukje (bijv. dennenappeltjes, kerstballetjes, paddenstoeltje enz.)
• Kaars (kerstlichtje)
• (Snoeischaar) ( graag voorzien van naam.)
Alvast onze dank.

Kerstverhaal.
Momenteel zijn we druk bezig met het inoefenen van de kerstviering voor donderdag 19 december.
Meerdere kinderen hebben deze avond een rol in het Kerstverhaal. We stellen het zeer op prijs als u
met uw kind af en toe de tekst van de rol even doorneemt. Ook hoort u van de leerkracht welke
kleiding en/of attributen uw kind mee naar school moet nemen.

Kerstviering op donderdag 19 december.
Op donderdag 19 december wordt ons jaarlijkse traditionele kerstfeest gevierd.
De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit.
Vanaf 17.15 uur zijn ze weer welkom op school. Ze mogen dan de hapjes voor het kerstdiner
de klas inbrengen. De ouders mogen uiteraard meelopen en even een kijkje nemen in de
klassen. Om 17.30 uur gaat de bel. De ouders verlaten de school en de kinderen gaan naar
het speellokaal. Hier zal een kerstverhaal worden verteld. Na het kerstverhaal gaan de
kinderen naar hun eigen lokaal, waar ze dan met elkaar gaan genieten van het kerstdiner.
Om 18.45 uur verzamelen we op het schoolplein en lopen de kinderen naar het kerkje.
Bij deze nodigen wij u uit om bij deze viering aanwezig te zijn. Vanaf 18.45 uur bent u van
harte welkom in het kerkje. De viering start om 19.00 uur.
Na de viering gaan de kinderen met de ouders mee naar huis.

Kerstvakantie.
De kerstvakantie start op vrijdag 20 december om 12.00 uur.
We starten weer op maandag 6 januari.

Belangrijk bericht van juf Laura.
Beste ouders,
In het voorjaar van 4 t/m 15 maart 2020 mag ik met Teachers4Teachersnaar Kenia! Super
spannend!
Eerst even over Teachers4Teachers. Teachers4Teachers heeft als doel de onderwijsontwikkeling in
Kenia te bevorderen. Zij brengen onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact.
De kracht van T4T is dat T4T ieder jaar weer in Kenia terugkomt. Het is niet eenmalig.
Er wordt steeds teruggekeken naar de plannen en voornemens van het vorig jaar, waarbij de
Keniaanse en Nederlandse onderwijsmensen elkaar bevragen op vorderingen en mislukkingen.
T4T werkt vanuit gelijkwaardigheid, wederzijds respect en betrokkenheid.
Dat begint met tijd en aandacht voor die ontmoeting met de ander, waarbij eerst geluisterd wordt
om vervolgens met de beschikbare informatie aan het werk te gaan.
Uitwisselen van ideeën, leren van elkaar, elkaar inspireren, samen zoeken naar oplossingen, het
wakker maken van kennis en motivatie en dat allemaal met hetzelfde doel:
Kinderen te laten leren.
Ik hoop Teachers4teachers te steunen door mijn kennis en ervaring te delen. Maar ook hoop ik hen
financieel te kunnen steunen, daarom vraag ik u om een donatie. De donaties die ik ontvang gaan
naar:
1. Opleiding kleuterleidster van 2 jaar. T4T betaalt de helft en de andere helft betalen ze zelf.

2. Een deel van de onkosten van de workshops. Voor deze workshops worden leerkrachten van alle
scholen in de zone uitgenodigd om deel te nemen. De kosten van deze ontwikkelingstrajecten
worden niet betaald door de scholen/overheid. T4T vergoed bij alle Keniaanse deelnemers
reiskosten en een maaltijd. De workshops beslaan 2 dagen en een 3de dag is een afsluitende dag
voor de hele county.
Binnenkort zal er een donatie-box voor het kamertje van Marja staan. Tijdens de kerstviering zal
deze in de kerk staan. Op deze site kunt u ook geld doneren
https://www.doneeractie.nl/teachers4teachers/-39886. Ik hoop zo een mooi bedrag te kunnen
schenken!
Alvast mijn dank.
Laura den Ouden

Het team van de Driessen heeft weer veel zin in
deze gezellige dagen!

