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Kerstviering
Zoals ik u al eerder in het Prikbord had aangegeven zullen we de
kerstviering dit jaar samen met de kinderen op school houden.
De kerstviering stond gepland op donderdag 17 december.
Omdat de kerstviering nu onder schooltijd zal plaatsvinden
hebben wij de viering verplaatst naar vrijdag 18 december.
Alle groepen vieren kerst in de eigen groep. Voor de groepen 1
t/m 4 hebben we een mooie viering waarbij de kinderen
gedurende de viering een reis maken naar Bethlehem.
Voor de groepen 5 t/m 8 zal door middel van een mini-musical
de kerstboodschap verteld worden.

Licht
Licht in donkere dagen…..als afsluiting van dit gekke jaar willen
we stilstaan bij de mensen die dit jaar een beetje extra licht
nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die getroffen zijn door het
Coronavirus of mensen die eenzaam zijn. We willen ‘het licht
graag op twee manieren doorgeven’
en daar hebben wij u als ouder een
klein beetje bij nodig.
1. Morgen krijgt elke leerling een
papieren kerstbal mee naar
huis. Deze bal mag thuis worden
ingevuld en mag zo snel
mogelijk weer mee naar school
genomen worden. Al deze
kerstballen hangen we in onze
wens-licht-kerstboom in de hal
van school.

04-01-2021
Studiedag team
Kinderen vrij

B6-4all

(Basics for all)

GANG
Veiligheid
We lopen rustig en zachtjes.
Respect
We blijven van andermans
spullen af.
Ontdekken
We houden de gang netjes.
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2. Alle kinderen krijgen volgende week twee waxinelichtjes
mee naar huis. We willen u vragen om samen met uw
kind(eren) te bedenken aan wie jullie een lichtje willen
geven. Wie heeft er een beetje licht nodig dit jaar?

Schoolfotograaf
Alweer een hele tijd geleden, nog voor de zomervakantie, is
schoolfotograaf Backx op school geweest voor de schoolfoto’s.
Helaas is toen niet alles goed gegaan. Het bleek namelijk dat op
sommige foto’s de lamp/flits het niet heeft gedaan. Dit is te zien
aan een donkere, grijze achtergrond. We hebben met Backx
kunnen afspreken dat deze foto’s, indien gewenst, opnieuw
gemaakt kunnen worden. Mocht u hier gebruik van willen
maken dan kunt u dat tot 17 december doorgeven aan mij via
de e-mail: directie@hetlaarwierden.nl.
U kunt nog steeds met uw inlog inloggen om een bestelling te
plaatsen. Backx heeft op dit moment ook leuke
decemberacties.
Op donderdag 25 maart komt de schoolfotograaf op school om
alle schoolfoto’s voor het huidige schooljaar te maken.

Kind op maandag
Week 51: 14 t/m 18 december
2020
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Geboorte van Jezus, Lucas 2:114
Herders als getuigen, Lucas 2:1520
Week 1: 4 t/m 8 januari 2021
De wijzen uit het Oosten,
Matteüs 2:1-12
De vlucht naar Egypte, Matteüs
2:13-18
Terug uit Egypte, Matteüs 2:1923
Week 50: 7 t/m 11 december
2020
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lofzang van
Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas
1:57-80

Versierd naar school

Kind op maandag
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in
een donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou
brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen
dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van
Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze precies op?
In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden
van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op
de vraag waar wij op wachten. We horen over een kleine,
kwetsbare koning die geboren wordt in Betlehem: geen koning
op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal
God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting.
We leven mee met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling
het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen
over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder
wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten
op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we
de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en
Betlehem. Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk
nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.

Donderdag 17 december
mogen de kinderen
‘versierd’ naar school met als
thema KERST. Kinderen
mogen deze dag
bijvoorbeeld een foute
kersttrui aan, kerstballen in
de oren doen, een leuke
glitterslinger om doen of
lichtjes in de haren vlechten.
Niks moet….alles mag!

Studiedag
Maandag 4 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 5 januari.
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Coronamaatregelen
Hierbij wil ik u bedanken voor het goed naleven van de Corona-maatregelen. Dankzij u hoeven
we niet te werken met verschillende haal- en brengmomenten. We merken soms wel dat opa’s,
oma’s en/of andere oppas niet weten dat men het plein niet mag betreden. Wilt u de
maatregelen doorgeven aan de oppas? Alvast dank!
Hierbij de algemene afspraken rondom halen/brengen op een rij:
•
•
•
•
•
•

Breng en haal uw kind alleen.
Wacht op de aangegeven plek voor uw kind.
Ga na het brengen van de kinderen zo snel mogelijk naar huis.
Blijf niet wachten totdat de kinderen met de leerkracht naar binnen gaan.
Houd 1,5 m afstand van elkaar.
Graag wachten op de stoep. Wachten op het plein is niet toegestaan.

Dit Prikbord is het laatste Prikbord van 2020.

Alle juffen en meesters van het Laar wensen u hele fijne
feestdagen.
Graag tot ziens in 2021!
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