14 december 2018

NIEUWSBRIEF
Algemeen
Kerstvieringen
Graag willen wij u/jullie uitnodigen voor de
kerstviering op donderdagavond 20
december.
De kerstviering zal worden gehouden in de
Pauluskerk aan de Witte Valkenstraat.
 De viering van de groepen 1 t/m 4
begint om 18.15 uur.
 De viering van de groepen 5 t/m 8
begint om 19.45 uur.
We vragen u om geen (te) jonge kinderen
mee te nemen naar de kerk. De leerlingen van
de groepen 1 t/m 8 zitten voor in de kerk.
Elke groep zit met de desbetreffende
leerkracht(en) bij elkaar.
Na afloop van elke kerstviering is er voor
iedereen iets te drinken buiten bij de warmte
van vuurkorven.
We hopen op fijne vieringen samen!

Kerstfeest
Deze week klinkt elke morgen het adventslied
door ons gebouw:
Eerste kaars, geef je licht
als een ster die helder straalt.
Tweede kaars, geef je licht
aan wie in het donker dwaalt.
Derde kaars, geef je licht
aan wie niemand anders ziet.
Vierde kaars, geef je licht
aan wie huilt om veel verdriet
Grote kaars, geef je licht
laat ons zo het Kerstkind zien.
Jij bent het licht van de wereld
Licht. Licht. Licht. Licht. Licht.
Allen een heel fijn Kerstfeest gewenst!

Personeel
Wij feliciteren juf Melanie, haar man Alexander
en hun kinderen met de geboorte van hun
zoon en broertje Emilian Boaz. Fijn, dat alles
goed is gegaan. We wensen jullie veel geluk
samen.
Na de kerstvakantie gaat juf Marlies weer
twee dagen werken. Ook dit is een felicitatie
waard, dat je na je ziekte weer twee volle
dagen kunt werken. We bedanken juf
Henriëtte voor het invallen.
Gelukkig gaat de gezondheidstoestand van Juf
Ella een stuk beter en komt ze tot haar
zwangerschapsverlof op maandag en dinsdag
enkele uren ter ondersteuning in groep 4.
Helaas moeten we volgende week afscheid
nemen van juf Daphne. Juf Daphne verving
meester Kor, maar is m.i.v. 1 januari 2018 als
adjunct-directeur benoemd op een andere
school van CKC Drenthe. We feliciteren haar
met deze nieuwe uitdaging. We zijn nu druk
bezig om de vervanging te regelen. Meer
hierover in januari.
CKC in beeld
Maandag 17 december krijgen alle gezinnen
een exemplaar van
‘CKC Drenthe in
Beeld’. Dit is een
uitgave van CKC
Drenthe met dit keer
als thema: Het
jonge kind. Op de
voorkant en
achterkant een
mooie foto van ons
kindcentrum en op
bladzijde 7 en 8 een prachtig artikel over hoe
we op de daltonmanier samenwerken met
peuters en kleuters. Van harte aanbevolen!

Oud papier
Vanaf vandaag staat de container voor het oud
papier weer bij ons kindcentrum. Een mooie
gelegenheid om uw decemberpapier op te
ruimen. De container staat er t/m dinsdag 18
december.
Kerstvakantie
Volgende week vrijdag om 12.00 uur begint de
kerstvakantie. We wensen iedereen een fijn
kerstfeest en een goede jaarwisseling.
Uiteraard is de kinderopvang/BSO gewoon
open in de vakantie. We wensen hen veel
plezier.

School
Welkom
Nieuw bij ons op school is Esmay in groep 1a.
We wensen je een hele fijne tijd op De
Eshorst!
Na de kerstvakantie komen er verschillende
nieuwe kinderen op ons kindcentrum. In de
nieuwsbrief van vrijdag 11 januari 2019 zullen
wij deze kinderen verwelkomen.

Afscheid
Helaas moeten we volgende week afscheid
nemen van enkele kinderen:
Milano uit groep 3b gaat vanuit de Bron weer
terug naar zijn eigen school, Kahlil uit groep
1/2b gaat naar kindcentrum Beatrix en Ferus
uit groep 4 gaat naar de Boei in Assen.
We wensen bovengenoemde kinderen alle
goeds en veel plezier op hun (nieuwe) school.
Inzien financiën ouderraad
Op donderdag 10 januari is er weer een
vergadering van de ouderraad. Van 19.45 –
2015 uur liggen de financiële stukken van

schooljaar 2017-2018 ter inzage voor alle
ouders en is de penningmeester aanwezig om
e.e.a. toe te lichten.

Schaatsen
Ook dit jaar mogen we weer gratis schaatsen
in de tent achter het Gemeentehuis. Op
woensdag 19 december is de hele dag de
schaatsbaan voor de Eshorst. Hieronder ziet u
het rooster. Mocht u willen komen kijken (of
even komen helpen schaatsen onder binden
bij de jongste kinderen) dan bent u uiteraard
van harte welkom!
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Let op: handschoenen en muts is verplicht!
De kinderen kunnen bij de ijsbaan ook hun
kleurplaat inleveren.
Typediploma
Vanmiddag hebben 12 kinderen uit de
bovenbouw hun (blind) typediploma behaald.
Van harte gefeliciteerd! Een aantal kinderen
gaat voor de herkansing. Veel succes!
Wellicht bieden we volgende schooljaar
opnieuw een typecursus aan op ons
kindcentrum.

Agenda
14 t/m 18
december
19 december

Container oud papier

20 december

18:15 uur Kerstviering groep
1 t/m 4 in de Pauluskerk
19:45 uur Kerstviering groep
5 t/m 8
Kerstvakantie begint om
12.00 uur.

21 december
t/m 6
januari 2019
7 januari

Tickets:
schoolschaatsen

Eerste schooldag 2019

10 januari

Vergadering Ouderraad

11 januari

Volgende nieuwsbrief

19 januari

Thema-avond hoogbegaafdheid door Balans Drenthe
Leerlingen hele dag vrij

23 januari

Aanvang:
Entree:

Kinderopvang
Kerstviering
Donderdag 20 december en vrijdag 21
december wordt er een kerstviering gehouden
voor kinderen en ouders van de Peuteropvang.
U bent allen van harte welkom van 11:00 tot
11:30 uur.

20:00 uur
Balans-Leden €5,Niet-leden €7,50
www.balansdigitaal.nl/
evenement/drenthe

Trainingen Centrum Jeugd en Gezin
Komende periode gaan er weer enkele
trainingen van start bij het CJG MiddenDrenthe. Dit zijn trainingen voor o.a. sociale
vaardigheden
of
mindfulness.
Klik hier voor
meer informatie.

Herdertjestocht – Loop je mee?
Op zaterdagavond 22 december loopt er een
lichtslinger door het centrum van Beilen.
Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een
herdertjestocht. De tocht start bij het
Wilhelmina Zalencentrum en eindigt bij de
Willibrordkerk.
Kinderen van de basisscholen en hun ouders
worden uitgenodigd om langs een spoor van
lichtjes een tocht te lopen langs scenes uit het
kerstverhaal. Warme chocolademelk en soep
mogen natuurlijk niet ontbreken.
Loop je mee? Starten kan tot 18.15 uur en
deelname is gratis. De tocht wordt
georganiseerd door de gezamenlijke kerken,
bewoners en tehuizen en wordt mede mogelijk
gemaakt door Beilense ondernemers.

Ander nieuws/nieuws van buiten
Thema-avond hoogbegaafdheid
Dinsdag 22 januari 2019 organiseert Balans
Drenthe een lezing over hoogbegaafdheid.
Saskia van Bruinessen, specialist
hoogbegaafdheid, komt hierover vertellen. Er
is volop gelegenheid tot het stellen van vragen
en het uitwisselen van ervaringen. Leden van
oudervereniging Balans krijgen korting op de
entreeprijs. Zie ook deze flyer.
Waar:
Wanneer:

Wijkcentrum De Componist
Paganinilaan 15, Assen
dinsdag 22 januari 2019

