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Eén klein kind
in een wereld vol duisternis.
Eén Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is, vredeskind in de nacht.
Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
Enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi,
Eén klein licht
dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet,
stralend Licht in de nacht.
Zie de herders Hem hulde bewijzen,
zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, klein en teer.
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Beste ouders,
Bovenstaand lied vertelt in een paar coupletten waar het in het evangelie om gaat. De
geboorte van het kind Jezus. Voor ons geboren. Dit vieren we deze weken in de groepen en
komende woensdag in de viering in de Hoeksteen. U bent van harte welkom om dit met ons
mee te vieren.
Afgelopen weken
De tijd tussen de herfst- en de kerstvakantie is altijd weer bijzonder. Zijn de eerste weken
nog betrekkelijk rustig, de weken die volgen zijn dat zeker niet! De weken zijn feestelijk en
tussen al die feesten door willen we de kinderen gewoon ook laten leren en ontdekken! Zo
hebben we het thema ‘handel en reizen’ ook gewoon door laten lopen.
Het is een tijd van genieten. Lampionnen maken, Sinterklaasfeest vieren, de sneeuwpret en
de voorbereidingen voor de kerstviering. Wat zullen de kinderen volgende week toe zijn aan
de vakantie….
Margedag
De eerste dag na de vakantie is voor de onderbouw gelijk een vrije dag. Kinderen tot en met
groep 4 maken jaarlijks minder lesuren dan kinderen van de bovenbouw. Dit wordt voor het
grootste deel van de uren op de vrijdagmiddag ingezet. De uren die over zijn, gebruiken wij
voor de margedagen. De leerkrachten zijn wel gewoon op school. Sterker nog, de leerkrachten
die geen groep hebben zijn ook op school. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 vergaderen
de hele ochtend en die van groep 1 t/m 3 de middag. De onderbouwleerkrachten vervangen
in de ochtend de leerkrachten van de bovenbouw.
Wintersignalering
Twee keer per jaar worden bij de kinderen cito leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Deze
keer geldt dit voor de kinderen van groep 2 t/m 8. Het gaat om een aantal toetsen die
verspreid over een ruime week worden afgenomen. Rond de uitreiking van de rapporten krijgt
uw kind een brief met de resultaten mee naar huis.
We wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds in 2018!
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK
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Vlak voor de vakantie wordt het derde thema ‘handel en
reizen’ afgerond. Het startte met de opdracht voor de
kinderen om een paperclip te ruilen. Volgende week gaan
we ontdekken wat het handelstalent van de kinderen is! De
eerste week na de vakantie is een week zonder thema.
Maandag 15 januari start dan het vierde thema ‘Feest!’.
Kinderen gaan leren en ontdekken welke feesten wij en
mensen in andere culturen vieren.
Van uw kind hoort u hier vast nog meer over!

Hallo allemaal,
Hier een berichtje uit groep 1.
Onze groep is inmiddels gegroeid van 16 naar 20 kinderen. Van de herfst naar de Kerst gaat
altijd snel, zo ook dit jaar. We hebben lampionnen gemaakt en we hebben samen een mooie
Sinterklaastijd beleefd. Van studenten in opleiding kregen we een leuke pieten gymles.
Moeders uit de klas hebben met ons pepernoten gebakken, we mochten ze lekker zelf
opsnoepen. Fijn dat er telkens weer ouders kunnen helpen met hand- en spandiensten. Nog
eens heel hartelijk dank daarvoor.
Thomas heeft een zusje erbij gekregen afgelopen week. De kinderen in de groep zijn er heel
erg bij betrokken. In de huishoek werden veel dikke buiken gezien. Ook Maria in het
kerstverhaal heeft een dikke buik met een baby. We mogen deze week een stalletje en een
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kerstboompje gebruiken om mee te spelen. Ook hangt er wat lekkers in onze kerstboom, met
dank aan een moeder.
Bij al dat spelen wordt er natuurlijk heel veel geleerd. Dat gebeurt spelenderwijs.
Woordenschat, begrippen, tellen, kleuren, figuren, uitbeelden, motoriek,
teveel om op te noemen, er wordt van alles opgeslagen in de hoofden.
Nu is het bijna Kerst. We oefenen nog wat Kerstliedjes voor de aankomende
dienst.
Vanaf hier wensen we iedereen alvast een fijne vakantie en een gezegend
Nieuwjaar!
Hartelijke groeten Conny en Dirkje

We hebben een leuk Sinterklaasfeest gehad op 5 december. Na aankomst van Sinterklaas en
zijn pieten hebben we in de klas een muts gemaakt. Daarna hebben we heerlijk buiten
gespeeld. Na het buiten spelen mochten we naar het speellokaal. In het speellokaal zat de
Sint al klaar. De kinderen waren erg enthousiast en veel kinderen hebben iets aan Sinterklaas
kunnen vertellen of hebben iets laten zien. Daarna hebben de kinderen in de klas een
cadeautje gekregen. We hebben nog lekker onze lunch opgegeten en een film gekeken en
daarna was het tijd om naar huis te gaan. Het was een leuke en gezellige dag.
We zijn ook begonnen met het thema handel en reizen. We hebben het gehad over hoe je
Swifterbant kunt ‘verlaten’ om op reis te gaan. We zijn een klein stukje verder gegaan naar
Dronten en vanuit Dronten hebben we de trein richting Amsterdam gepakt. We hebben geleerd
dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is. De komende tijd gaan we nog verder op ‘reis’
door Nederland.
Ondertussen zijn we ook bezig met de voorbereidingen voor Kerst. De kerstboom staat in de
klas, we oefenen liedjes voor de kerstviering en we
zijn ook begonnen met een kerst challenge. Dit is
een kerstkalender en die vol staat met ‘challenges’.
Deze
challenges
bevorderen
dat
kinderen
vriendelijk
zijn
voor
anderen.
Een
paar
voorbeelden: laat een aardig briefje achter in een
leesboek, geef een high five aan je klasgenoten of
houd de deur voor iemand open. Lukt het de
kinderen om tot aan de kerstvakantie dagelijks een
activiteit met succes uit te voeren en alle
uitdagingen nog voor de vakantie af te strepen?
Groeten, Mirjam

Dag beste ouders,
Hier weer wat informatie uit onze dynamische groep 7/8. We zijn intussen in een fase beland
waarin we toewerken naar het einde van alweer een jaar. 2017 is bijna voorbij. Het is in de
klas gezellig in vele opzichten. De kinderen zijn open en ook wel direct in hun manier van
communiceren. Je weet zo direct wat je aan ze hebt en dat vinden Corine en ikzelf erg prettig
en goed bij ons passen. Wij zijn op dit moment bezig met ons nieuwe thema. Handel en reizen.
We zijn al op reis geweest naar Java, Kaap De Goede Hoop maar ook naar Kampen. U begrijpt
dat we het over o.a. De V.O.C. en De Hanzesteden hebben gehad.
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Ook proberen we bij het kerstverhaal eens verder te kijken dan alleen de standaardverhalen.
Zo hebben we gezien dat Zacharias uit de orde van Abia kwam. Er waren in die tijd 24 ordes,
ingesteld door koning David. De orde van Zacharias was de 8e. Laat het getal 8 in De Bijbel
nou Nieuw leven, Opstandingsleven en Nieuw begin betekenen. Dat is leuk om samen met de
kinderen te ontdekken. Ook de pre-adviezen voor de groep 8 kinderen zijn mee naar huis
gegaan. Wat vonden veel kinderen het spannend en wat waren ze blij met hun advies. Na de
kerstvakantie met daarbij de vieringen, het samenzijn
enzovoort, hopen we in het nieuwe jaar een start te
maken met ons volgende thema en werken we weer
toe naar de cito's die horen bij het midden van het jaar.
Ook proberen Corine en ikzelf dan alvast een musical
uit te zoeken. We verklappen nog niks maar verdere
informatie volgt...
Vanaf hier wensen Corine en ik u goede feestdagen toe
en een gezegend 2018.
Meindert en Corine

KidsMiX Wintertijd!

Op dinsdag 2 januari kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar meedoen met
KidsmiX in de Meerpaal. Deze dag vindt plaats in De Meerpaal en wordt
georganiseerd door De Meerpaal Academie, de Meerpaal Welzijn en Sport in
Dronten.
De KidsmiX bestaat uit verschillende onderdelen met het thema Wintertijd!
Nieuw jaar, nieuwe kansen! Laat deze kans niet lopen, want het programma bestaat uit een een
échte theaterworkshop in het theater, het maken van vetbollen, winterspeurtocht en sport en spel.
Na de lunch kunnen de kinderen ontspannen bij de film “Paddington 2”
Zo heb je een leuke dag met activiteiten én film! Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur.

Deelnemen
Kinderen die graag willen meedoen met KidsmiX kunnen zich aanmelden via het Serviceplein in De
Meerpaal. Reserveren kan tot 20 december en kaarten kosten € 12,50,- en met De Pas van
Dronten € 10,00 (inclusief drinken, maar excl. Lunchpakket, graag zelf meenemen). Reserveren
kan telefonisch via 0321 388 777. Langskomen kan natuurlijk ook. Bij minimale aanmeldingen gaat
deze dag niet door en bij 40 kinderen stoppen de inschrijvingen om de kwaliteit te waarborgen.
Voor meer informatie kunt u t/m 21 december e-mailen naar Claudia Goedvree, jongerenwerker,
c.jansen@meerpaal.nl. Daarna kunt u ook terecht op het Serviceplein.
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