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Kerstvakantie

Kerstviering
Woensdagavond vieren wij kerst
op het Laar. Dit jaar vieren wij
kerst door een viering te houden
in de klas met aansluitend een
gezellig kerstdiner in de klas. De
viering doen we adhv onze
godsdienstmethode Kind op
Maandag. We vieren samen het
feest van de geboorte van
Jezus.
Super fijn om te zien dat u met
elkaar een lekker kerstdiner voor de kinderen verzorgd. Hiervoor
wil ik u alvast hartelijk danken.
Het programma van deze woensdag ziet er al volgt uit:
16.45 uur Inloop en het brengen van de gerechtjes in de klas
17.00 uur Kerstviering in de eigen klas

B6-4all
(Basics for all)

Gang
Veiligheid
We lopen zachtjes en rustig.

Respect
We blijven van andermans
spullen af.

Ontdekken
We houden de gang netjes.

17.30 uur Kerstdiner in de eigen klas
18.15 uur Kinderen naar het plein
Om u als ouders ook nog de gelegenheid te
geven om even samen te komen wordt er
woensdag 18 december van 18.00 u tot
18.30 u warme chocolademelk geschonken
op het plein. U bent van harte welkom!
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Vervanging groep 7/8
Vandaag is bekend geworden dat Annemiek Kosters-Wolterink
de vervanging van Carien op zich gaat nemen. Annemiek is
een ervaren leerkracht die veel zin heeft om te starten bij ons op
school. Woensdag 8 januari zal zij gezamenlijk met José de
groep draaien en kunt u om 8.20 u of om 12.30 u kennismaken
met haar. Naar verwachting duurt het verlof tot eind mei.

Staking januari
Naar aanleiding van het nieuwe onderhandelingsakkoord m.b.t.
de nieuwe cao primair onderwijs heeft het team van het Laar
aangegeven NIET te gaan staken op 30 en 31 januari. Dat
betekent dat de lessen op deze twee dagen gewoon door
zullen gaan.

Kind op maandag- ouderbrief
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus.
Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David,
een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze
koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een
klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de
vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal
gezet. In de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde;
niet als een sterke, machtige heerser, maar als een kwetsbaar
mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker
nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de
verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in
de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij
vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij
zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en
de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen
vertrouwen op zorg en bescherming.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag
die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere
kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan
kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt
al vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun
omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat
ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?

Kind op maandag
Week 2: 6-10 januari 2020
Wijzen uit het Oosten, Matteüs
2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:4052
Week 3: 13-17 januari 2020
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs
3:1-12
Jezus wordt gedoopt, Matteüs
3:13-17

Fotograaf
Aanvulling voor de kalender:
24 maart komt de fotograaf!

Studiedag team
Maandag 6 januari heeft het
team van het Laar een
studiedag. De kinderen
hebben dus een dagje
langer kerstvakantie. We zien
de kinderen graag weer op
dinsdag 7 januari.

Het team van het
Laar wenst u hele
fijne kerstdagen en
een gelukkig en
leerzaam 2020!

Het volgende Prikbord komt uit op dinsdag 14 januari.
Namens het team,
Kim Zielman
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