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Nieuwsbrief
In dit nummer:

Kerstviering
Ook dit jaar zullen we met onze
leerlingen een kerstviering houden
op woensdag 18 december a.s.. De
groepen 1 t/m 3 zullen met elkaar
het kerstspel opvoeren op het kleuterplein; de groepen 4 t/m 8 zullen
met elkaar het kerstspel opvoeren
in het Brestheater.
Zoals gebruikelijk zullen we na de viering met elkaar gaan genieten van een heerlijke kerstmaaltijd, die zal worden verzorgd
door de ouders. Meer informatie over de kerstviering zullen wij
u binnenkort in een aparte digitale nieuwsbrief toesturen.

Grote wisseltruc
Elk jaar in december is het extra druk, ook
voor de ouders van de deco-groep; zij kunnen
vele extra handen daarom goed gebruiken!
Op donderdag 5 december is het grote Sinterklaasfeest en op vrijdag 6 december wordt
meteen gestart met de kerstversieringen.
Er worden kerstbomen opgetuigd, de prikborden krijgen een kerstthema en er komt een
kerststal op de tribune van het kleuterplein. Al
met al een heleboel werk en de deco-groep
wil hiervoor graag uw hulp inroepen. Mocht u tijd hebben (ook
al is het maar een uurtje), komt u dan op vrijdag 6 december
a.s. vanaf 08.30 uur naar de teamkamer op de 1e verdieping.
Er wordt gestart met een kopje koffie of thee, waarna de taken
verdeeld zullen worden en iedereen aan de slag gaat. Zoals u
weet, vele handen maken licht werk! En daarbij is het ook nog
eens heel gezellig om dit met elkaar te doen.

Continurooster
Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 op vrijdag 20 december een continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur. Zij dienen die dag zelf voor
een lunchpakket te zorgen!
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Rectificatie jubileumkrant
Afgelopen maandag heeft u via uw kind allemaal de Jubileumkrant
voor het 125-jarig bestaan van de school mogen ontvangen.
Helaas is hier een foutje in geslopen: bij de rubriek Wist u dat……
staat dat Juf Mariëlla beiden het langst op de school werken. Dit
moet natuurlijk zijn: Juf Mariëlla en juf Marjella beiden het
langst op de school werken.

Cadeau Ouderraad
Op dit moment bekijken wij samen met de andere scholen, HumanKind
en Stichting Push, hoe we een mooie, gezamenlijke buitenruimte voor en
met elkaar kunnen realiseren. Daarom heeft de Ouderraad ons namens
alle ouders en kinderen symbolisch een boom cadeau gedaan. De definitieve boom zal natuurlijk geplant worden als we met de uitvoering van
de nieuwe ruimte aan de slag kunnen. Wij willen alle ouders, leerlingen
en de Ouderraad dan ook hartelijk bedanken voor dit geweldige cadeau!

Eerste Heilige Communie
In januari 2020 gaat de kerk starten om een groep kinderen voor de
bereiden op de Eerste Heilige Communie. Alle kinderen vanaf 8 jaar
kunnen zich hiervoor aanmelden. De lessen vinden plaats op zondagochtend na de mis in de pastorie naast de kerk in de Nobelstraat 22 in
Brielle.
De kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en leren meer over het sacrament van de eucharistie; het breken van het brood en het delen van de
wijn waarbij deze lichaam en bloed van Jezus Christus worden. Deze
catecheselessen sluiten zij feestelijk af met de viering van de Eerste Heilige Communie
waarin zij voor de eerste keer een hostie mogen ontvangen (ze weten nu over de betekenis
daarvan). Indien u uw kind(eren) hiervoor wilt aanmelden, dan kan dat door een mail te
sturen naar jongenoud@rkkerk-brielle.nl. Dat kan tot en met 15 december a.s.. Aan het
begin van 2020 worden de brieven verstuurd waarin u meer informatie kunt lezen over de
lessen.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Kerstviering

Alle groepen

Woensdag 18 december
16.35 - 19.00 uur

Continurooster

Groepen 5 t/m 8

Vrijdag 20 december 08.30 - 14.00 uur

KERSTVAKANTIE

Alle groepen

Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari

