Verjaardagen
Datum
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
9 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
16 december
18 december
27 december

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Groep
7
1
2
4
1
2
3
3
5
8
5
8
8
8
8

Naam
Piet van Gorp
Roos van Ginneken
Teun van Aert
Marijn Peeters
Ruben Bruijninckx
Mees Frijters
Jens van Laerhoven
Tycho Delcroix
Maud Dictus
Bjarne Mouws
Jurre Dictus
Maria Maszota
Dave Schoenmakers
Senne Meyvis
Meike van Opstal

Leeftijd
11
4
5
8
4
5
6
7
8
12
8
13
12
12
12

Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij Roos van Ginneken en Ruben Bruijninckx. Wij wensen hen
veel plezier op onze school

Belangrijke data
1 december
4 december
5 december
7 december
11 december
14 december
18 december
24 december
21 dec. t/m 1 januari
4 januari

GMR vergadering
Rapporten groep 3 t/m 8 gaan mee
Juffrouw Carolina jarig
MR vergadering
Kijk rapport groep 1 gaat mee
Typeles
Kerstviering op school
Meneer Jos jarig
Kersviering in de kerk 17.00 uur
Kerstvakantie
Eerste Schooldag in 2016

Nieuws vanuit de school

Op vrijdag 6 november kwam de COOP onze bij elkaar gespaarde spelletjes brengen. Alle
ouders hadden veel munten gespaard bij de COOP en daarvan hebben wij voor onze school
leuk buiten speelmateriaal kunnen kopen. Alle mensen bedankt voor het sparen, dank zij jullie
kunnen wij dit materiaal inzetten bij diverse spelactiviteiten.

Adventstuin
Adventstuin voor de kinderen tijdens de kerstmarkt Wernhout.
Advent is voor de meeste van ons alleen nog bekend van de kransen, die in die tijd thuis of in
de kerk hangen. De adventskrans, de krans van levend groen als symbool van de cirkel van
leven, waarop elke zondag 1 kaars extra wordt aangestoken om zo het toenemende licht in de
duisternis zichtbaar te maken, naar het lichtfeest van Kerstmis toe.
De adventstuin is een viering met de kinderen om te beleven hoe ieder zijn licht bij kan
dragen, om zo samen de weg voor en met elkaar te verlichten. Dit doen ze door een
spiraalvorm van groen te lopen, in het midden hun kaarsje aan te steken en op de terugweg
ergens weg te zetten, zodat de weg steeds lichter wordt voor de volgende.
De adventstuin wordt begeleidt door liermuziek en er zal een verhaal verteld worden.
Kinderen van alle leeftijden, van heel klein tot groot, zijn welkom, samen met ouders of
grootouders. De adventstuin zal zijn met de Kerstmarkt op zondag 13 december in de kerk
van Wernhout om 13.30 uur en 15.30 uur. Na afloop kunnen de kinderen op de Kerstmarkt bij
de stand van Naturaplanten hun lichtje ophalen om mee naar huis te nemen.
Voor een indruk kunt u op www.maria-labyrint.nl onder publicaties een filmpje bekijken van
de ROS over de adventstuin. Voor informatie kunt u mailen naar info@mouws.nl of telefoon
076 5973074.

Helpt u mee!!
Na de succesvolle editie vorig jaar van 'Samen voor de Voedselbank' slaan alle Brabanders de
handen weer in één. Natuurlijk met hulp van Omroep Brabant, veel vrijwilligers en gulle gevers. Doel:
levensmiddelen inzamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Ook in onze
Gemeente Zundert zal er een inzamelpunt zijn. De kerk in Wernhout zal deze dagen dienen als
verzamelplaats voor alle levensmiddelen die u brengt.
Omroep Brabant heeft een lijst gemaakt met levensmiddelen, maar wilt u iets anders doneren, dat kan
natuurlijk ook!
De producten die niet naar Omroep Brabant gaan zullen opgehaald worden door de Voedselbank
waarvan de inwoners van Zundert gebruik kunnen maken.
Ook in Zundert zijn mensen die, noodgedwongen, de hulp nodig hebben van de voedselbank.
Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten hebben.

Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren.
Wist u dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van andere lopen.
Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt.
Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen !!!
1 op de 9 kinderen groeit op in armoede tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas.

Inzamelpunt Gemeente Zundert
Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand Kerk
Wernhoutseweg 149
4884 AT Wernhout

Info:
Tel: 06-17110412
patriek2000@hotmail.com
Wij vragen u dus om deze mensen te helpen en ze een hart onder de riem te steken.

Welke producten zijn nodig?














Koffie
Thee
Soep
Rijst
Pasta
Pastasaus
Zoet Beleg
Lang Houdbare Melk
Groente in Blik
sauzen in poedervorm
zelfrijzend bakmeel
bloem
maaltijdpakketten bijv. lasagna ( vellen + saus )

Denkt u ook aan verzorgingsproducten!!
Tandpasta, shampoo, gel, deodorant, scheerschuim, scheermesjes, zeep etc.
Natuurlijk kunt u ook een snoepje brengen voor de kinderen die aangewezen zijn op de
voedselbank.
Mocht u in de toekomst levensmiddelen hebben voor de voedselbank neem dan vooral contact op!!
Ze hebben altijd behoefte aan houdbare producten!!
Heeft u een bedrijf en heeft u een partij die niet geheel aan de eisen voldoet, maar wel voor
consumptie geschikt is? Vernietig dit alstublieft niet! De voedselbank is er blij mee! U kunt dit zelfs
verrekenen met de belastingdienst.!

Kerstviering op school
Op vrijdag 18 december zal er op onze basisschool een kerstviering gehouden worden. De
voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Hoe het er exact uitkomt te zien houden we nog
even voor ons.
We hebben alvast wel een vraag aan de ouders. We willen samen met de kinderen een
kerststukje gaan maken. Hiervoor hebben we simpele versieringen nodig die we hierin kunnen
stoppen. Indien u thuis nog iets heeft liggen wat we in een kerststukje kunnen verwerken
zouden we u willen vragen of u dit mee naar school wilt geven. Alle ingeleverde materialen
zullen verdeeld worden onder de kinderen. Het kan dus zijn dat de spullen die u meegeeft door
een ander kind gebruikt gaan worden als uw eigen kind

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Met
de kerstvakantie ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan
even bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand december op de donderdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Kinderviering op kerstavond
Donderdag 24 december om 17.00u in de kerk
Laten we Kerstmis op een fijne manier beginnen….. en kom gezellig samen met het gezin
(jong en oud- groot of klein) naar onze kinderviering; iedereen is welkom!
Kerstliedjes worden weer door ons kinderkoortje gezongen en er zullen kinderen voorlezen.
Natuurlijk krijgen de kinderen weer de gelegenheid om af en toe even van hun plaats te
komen en….
…..na afloop kunt u nog gezellig napraten met een glaasje glühwein en voor de kinderen is er
chocomel of ranja en natuurlijk iets lekkers voor iedereen!
Wil je graag zingen, voorlezen of misdienen, laat het weten aan juf Carolina
(caa.verboven@hotmail.com)
Het kinderkoortje zal oefenen op:
 Ma en di: 7-8 december na schooltijd in gr ¾ om 15.15-15.45u
 Ma en di: 14-15 december na schooltijd in gr ¾ om 15.15-15.45u
 Woensdag 23 december in de kerk om 18.30-19.30u
Graag tot op kerstavond!

