Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2019-2020

12-12-2019

Achte alden,
Het laatste skoallepraatsje voor de kerstvakantie. Het
jaar loopt ten einde. We worden hier blij van,
weemoedig of verdrietig. We gaan de gezellige dagen
in, maar denken ook aan dierbaren die we zijn verloren.
Ieder viert kerst op zijn eigen manier, laten we om
elkaar heen staan, voor hen die verdriet of zorgen
hebben of hier net nieuw zijn.
We mogen met elkaar uitzien naar de komst van het
kindje Jezus. Op het gedicht hiernaast staat het mooi
verwoord: Kerst is zoveel, maar toch het mooiste
moeten we niet vergeten!
Volgende week hopen we met elkaar alvast kerst te
vieren, verderop in dit Skoallepraatsje meer nieuws. We
hopen dat de kerk vol zit met ouders, pakes en beppes
en andere belangstellenden.
Op school wordt al veel geoefend, dagelijks hoor ik het
gezang van kinderstemmen door de school schallen!
In deze nieuwsbrief leest u informatie over het
kerstfeest, maar ook over Parro. We willen dit
communicatiemiddel ook in de bovenbouw gebruiken.
Tot slot willen we 8 januari het jaar samen beginnen
met kinderen en ouders. Verderop meer informatie.

Kerstfeest is het feest van lichtjes
Van gezellig samenzijn
Van muziek en sfeer en smullen
Kip, kalkoen of kerstkonijn.
´t is het feest van kaartjes sturen
aan de mensen die je kent
om ze zo te laten weten
dat je niet vergeten bent.
Kerstfeest is het feest van lief zijn
voor de mensen om je heen
en als ´t kan ook voor de mensen
die gevlucht zijn, of alleen
Kerstfeest is nog zoveel dingen:
pakjes, tripjes, noem maar op
maar als dát alleen maar kerst is
dan is kerst een grote strop
Kerst is meer dan al die dingen
die je om je heen kunt zien
kerst is Jezus leren kennen
voor de eerste keer misschien
´t Is het feest dat God laat weten
dat Hij zielsveel van je houdt
dat Hij graag jouw hart wil vullen
dat nog leeg is en nog koud
Kerstfeest is het feest van Jezus
´t kostbaarste cadeau van God.
´t is het feest van echte liefde
en dát feest kan niet kapt
Als de boom straks is verdwenen
en de lampjes gaan weer uit
dan gaat kerst met Jezus verder
´t licht van God gaat nooit meer uit!
Nelly de Wilde (uit: Beslagen ramen)
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Vorige week kwam Sinterklaas ons met een bezoekje vereren. Hij kwam aan in de
cabriolet, omdat Ozosnel niet zo van de kou houdt… Tja… Sint had niet zoveel last
van de kou, maar de Pieten bibberden erover toen ze aankwamen op school.
Deze temperaturen zijn ze niet gewend in Spanje. Gelukkig hebben we op school
een fijne dag gehad en zijn alle kinderen verwend met mooie cadeaus!

De kerstvakantie begint maandag 23 december. In tegenstelling tot eerdere
jaren, gaat groep 5-8 gewoon naar school op vrijdagmiddag.

De pilot Parro is zo goed bevallen in de onderbouw, dat we dit willen uitbreiden.
Ook de bovenbouw gaat gebruik maken van Parro. U als ouders kunt de app
‘Parro’ downloaden in de Appstore of Google Playstore. U hoeft dit uiteraard niet
te doen, u kunt namelijk ook gewoon via internet komen bij Parro. U gaat naar
https://talk.parro.com
U krijgt een mailtje met een verzoek of u wilt deelnemen aan Parro. U wordt dan
automatisch aan de juiste groep(en) gekoppeld. Van alle kinderen hebben we in
ieder geval het mailadres van 1 ouder. Het is mogelijk om beide ouders te
koppelen, wilt u uw (nog niet bekende) mailadres doorgeven aan de school?
Via Parro krijgt u informatie over de klas van uw kind, ziet u de agenda van de
school en gaan we t.z.t. de 10-minutengesprekken plannen. Ook is er de
mogelijkheid contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of een ouder
van een ander kind uit de klas (zonder hiervoor direct privénummers uit te
hoeven wisselen!). We zouden het fijn vinden als u voor de kerstvakantie Parro
activeert. We kunnen hier dan optimaal gebruik van maken met zijn allen.
Voor meer informatie:
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
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We willen dit jaar een kerstviering houden in de Gereformeerde kerk. Dit doen
we op donderdag 19 december om 17:00 uur. De kinderen mogen zich vanaf
16:45 uur verzamelen in de ‘Gearkomst’. Daar zijn de leerkrachten ook, zij zullen
aan het begin van de viering met de kinderen voor in de kerk gaan zitten.
Ouders en andere belangstellenden kunnen een plekje zoeken in de kerk. De
jongere kinderen mogen gewoon bij de ouders zitten, wilt u ze dan wel bij u
houden, zodat de aandacht naar de liederen en voorstellingen kan gaan… We
gaan namelijk samen zingen, luisteren naar de kinderen en genieten van
toneelstukjes. We verwachten dat de dienst ongeveer een uur duurt. Laten we zo
de komst van het kindje Jezus vieren!

Aan het begin van het schooljaar zijn we met leerlingen, ouders en leerkrachten
begonnen in het speellokaal. We willen het nieuwe jaar ook beginnen door met
elkaar te zingen en te bidden en wel op woensdag 8 januari 2020 om 8:30 uur in
het speellokaal. U wordt van harte uitgenodigd.

Vanuit Bibliotheken Noord Fryslân heb ik deze keer tips over eerste leesboekjes
en voorlezen voor kinderen van alle leeftijden.
De eerste leesboekjes
Leren lezen is leuk! Het is een avontuur om te ontdekken hoe je van letters een
woord maakt. Leren lezen is ook belangrijk voor alle andere vakken op school.
Om het vinden van de juiste boeken wat makkelijker te maken, staan de eerste
leesboekjes in de bibliotheek bij elkaar. Op de zijkant van het boek staat de letter
E (van Eerste leesboekjes) met daaronder het leesniveau (het AVI-niveau). Het is
belangrijk om boeken uit te kiezen die passen bij het leesniveau en de interesses
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van uw kind. De medewerkers van de Bibliotheek helpen u graag geschikte
boeken uit te zoeken.
Voorlezen is leuk voor groot en klein
Veel ouders lezen hun kinderen wel voor als ze klein zijn, maar stoppen ermee als
het kind zelf leert lezen. Maar wist u dat het goed is om ook dan door te gaan
met voorlezen? Samen beleeft u verhalen die voor uw kind nog te moeilijk zijn
om zelf te lezen en uw kind ontdekt veel nieuwe woorden. Bovendien is het
natuurlijk gezellig. Kies het liefst een boek dat u zelf ook leuk vindt. Aanraders
zijn bijvoorbeeld Siem Subliem (van Tosca Menten), De Gorgels (van Jochem
Myjer), Meester Kikker (van Paul van Loon), Het grote voorleesboek voor rond de
7 jaar en Samen leren lezen met Raaf en Papegaai (van Li Lefébure & Jenny
Bakker).
Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan nog meer tips over (voor)lezen,
apps en veel meer. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bieb.
Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier gewenst!
Vriendelijke groet,
Meilana Fortuin Lees- en mediaconsulent Bibliotheken Noord Fryslân
“
”
Op 2e kerstdag, 26 december om 9.30 uur staat er een bijzondere gezinsdienst
op het programma in de Gereformeerde Kerk. Kinderen zullen glunderend naar
buiten komen na het beleven van deze kerstdienst. Een wel heel bijzondere en
bekende verteller neemt ons op een ludieke en eigentijdse manier mee naar lang
geleden toen Jozef en Maria hun kind, onze Verlosser, Jezus in hun armen
mochten sluiten.
Met dit stuk krijg je antwoord op de vraag wat dit eeuwenoude verhaal jou
vandaag nog te zeggen heeft. Acteurs uit eigen gemeente brengen op een
laagdrempelige en nieuwsgierige manier Kerst voor jou. We hopen jong en oud te

CBS De Griffel |Siniastrjitte 13 | 9134 NX Lioessens |  0519-321989 |  info@cbsdegriffel.nl | www.cbsdegriffel.nl

Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

mogen verwelkomen voor deze speciale dienst, neem je opa, oma, tante, oom,
buren en kennissen mee!

19 december
Kerstviering 17:00 uur in de Gereformeerde kerk
23 dec. – 3 jan. Kerstvakantie
8 januari
Jaaropening 8:30 uur in het speellokaal
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