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Licht

onderwerpen:
 weggeefwinkel

De wintermaand is begonnen: het wordt kouder en donkerder. Een kaarsje
aan is dan een goed idee, want het geeft licht en warmte én het verhoogt de
sfeer. Logisch dus, die kerstboom.
Maar er is meer, want of het nou bijna winter is of straks hoogzomer, we
hebben licht op ons pad nodig. We hebben het nodig dat we horen welke weg
God met ons wil gaan en we moeten Zijn licht op onze route laten schijnen.
Voor de kinderen betekent het dat we de Bijbelverhalen vertellen en ze
voorgaan in gebed, zodat ze hopelijk zullen leren dat de verbinding met God
het belangrijkste is van alles. Geen eenvoudige opdracht, want er is zoveel om
ons heen en ‘het gaat allemaal toch best goed’, dus waarom dan God? Nou,
omdat er momenten komen dat het donker wordt, letterlijk en figuurlijk, en
dat het goed is om daarop voorbereid te zijn. Jezus is het Licht van de wereld.
Als je Hem volgt, kom je nooit op een plaats waar het donker is.
Het team van CBS Eben Haëzer.

Denk daarbij aan taart, cadeaus en veel slingers….

agenda:
 5 december: Sint op school. De
kinderen zijn vanaf 12u vrij
 19 december: kerstviering
 20 december: ’s middags vrij
 6 januari: eerste lesdag 2020

Weggeefwinkel
ViaVia Weggeefwinkel is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. De één laat hier graag hele, schone en
eigentijdse kleding, schoenen en bijouterieën achter. De ander (voor wie het financieel even zwaar is ) snuffelt en
zoekt in alle rust iets bruikbaars voor zichzelf of de meegebrachte kinderen uit. Het motto van ViaVia is: van de één
voor de ander. ViaVia Weggeefwinkel is gevestigd in de Schuilplaats, Rolafweg Noord 7. U bent welkom op:
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur.

Kom gerust eens kijken in ons winkeltje, koffie en thee staat ook klaar!

En verder…..
Sint in de lappenmand
Het is verschrikkelijk…Tijdens de bootreis naar Nederland heeft Sint te lang op het dek gestaan en heeft hij een flinke
verkoudheid opgelopen. Inmiddels zijn alles pieten aangestoken en is het één grote ziekenboeg in het huis van
Sinterklaas! Hoe moet dat verder?

En dat is nog niet alles, want de Sint is natuurlijk bijna jarig en zijn complete verjaardag moet nog geregeld worden!
We zijn heel blij dat het weer beter gaat met Sinterklaas, maar nu moeten we wel helpen met het organiseren van
zijn verjaardag. Denk daarbij aan taart, cadeaus en veel slingers….

Website
Er zijn in de school wat veranderingen in de inrichting gerealiseerd. In het lokaal van de kleuters is een enorme
paddenstoel verrezen. Ook is daar een open haard geplaatst om de Sint en zijn Pieten toegang te verlenen tot het
gebouw. Het computerlokaal is omgebouwd tot ruim magazijn en het lokaal van groep 3-4 heeft een flinke
opknapbeurt ondergaan. Neem een kijkje op de website; daar vindt u nog meer foto’s.

Personeel
Via BasisOnline bent u al op de hoogte gebracht, maar via de Nieuwslezer opnieuw: Juf Corry komt nu op woensdag,
donderdag en vrijdag werken en juf Ellemijn komt vanaf 2 december weer werken op maandag en dinsdag. We
hopen dat juf Ineke voorspoedig zal herstellen van de knieoperatie en dat we haar weer snel in ons midden hebben.

