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Advent

Waar is Pietje Puk?

de geboorte van Jezus mogen vieren.

ontvangen op school. Hij kwam samen

"Hij kwam naar de aarde voor ons

met één Piet op school. Ze waren in

allemaal" staat er in het bekende

paniek, want waar was Pietje Puk? Hij

kerstlied. We mogen naar Jezus uitzien

had bij ons gelogeerd en geoefend om

en Hem verwachten. Hij is het Licht van

in een hoog bed te slapen. Steeds een

de wereld. In de klassen is deze week

stukje hoger. Vanmorgen was hij weg,

de eerste kaars aangestoken.

maar gelukkig, hij zat op het dak. Hij

In de onzekere tijd waarin we verkeren,

was zo enthousiast over het klimmen en

mogen we op Hem vertrouwen, Hij is

klauteren dat hij nu de schoorsteen van

ons Licht:

de school zocht. Bouwvakker Piet kwam

We mogen toeleven naar Kerst waar we

De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?

Vandaag hebben we Sinterklaas

met de ladder en zo is hij veilig naar
beneden gekomen.

De HEERE is mijn levenskracht,

Er waren ook een aantal kinderen die er

voor wie zou ik angst hebben?

helaas niet bij konden zijn vanwege

(Psalm 27 vers 1) quarantaine. Zij konden online
meekijken.
We willen de ouderraad en iedereen die
erbij betrokken is hartelijk bedanken
voor hun hulp en inzet bij het mogelijk
maken van dit feest.

www.veldhuizerschool.nl

Agenda
7 dec: MR vergadering
15 dec: Gebedskring
15 dec: gr 1 Verteltassen
inleveren
22 dec: gr. 2 Verteltassen uitlenen
24 dec: Kerstviering in de klas
24 dec: Nieuwsbrief 8
In deze nieuwsbrief:
Sinterklaas
Kerst/advent
Coronamaatregelen
Schoolbonnen
Opbrengst autowassen
D-dagen
Nieuwe collega's

Coronamaatregelen

De maatregelen stapelen zich op en het
is soms een weg zoeken wat het
betekent voor de kinderen, ouders en
medewerkers. Donderdag kwam het
bericht dat kinderen met lichte klachten
ook met een negatieve zelftest naar
school mogen komen. Klik hier voor de
meest recente beslisboom of uw kind
naar school mag komen.
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Opbrengst autowassen

Schoolbonnen

496 euro was er nodig om naar de dierentuin te kunnen

Wist u dat u bij juf Branda bonnen voor de zending kunt

gaan en daar patat te eten. Woensdag 24 november zijn er

aanschaffen? U kunt een mail sturen naar

ruim veertig auto's gewassen waardoor er nu een

bloonstra@veldhuizerschool.nl.

totaalbedrag van €545,50 is opgehaald. Wat een prestatie!

D-dagen

Het geld dat over is, wordt gedoneerd aan Stichting
Ontmoeting, ons huidige zendingsdoel.

Elke dag nemen de kinderen een tussendoortje van huis
mee. Voor de dinsdag en donderdag is dat een gezond
tussendoortje. Voor de andere dagen laten we dat graag bij
u. We willen u aan deze regel herinneren omdat dit soms
vergeten wordt. Tussen de middag eten we brood. Snoep,
koek of chips passen niet bij het middageten wat we met
elkaar eten.

Ten slotte

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 24
december.
Hartelijke groet,
Team Veldhuizerschool
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