@irpost

december 2018

Agenda
Elke woensdag is het fruit/ rauwkost dag
5 dec

Het Sint en Piet feest!

20 dec
21 dec

Kerstviering
12 uur vrij
dec- 6 jan

7 jan

Kerstvakantie

nieuwjaarsreceptie 14.00 uur

Minitheater, 11.30 -12.00 uur
wo 23 jan
groep 7 & 5

Algemeen

Hoe rap kan de tijd zijn!
Nog maar een kleine drie weken, dan is het eerste stuk van het schooljaar al weer voorbij.
In de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Er zijn nieuwe leerlingen op school gekomen, nieuwe
leerkrachten en 2 van onze collega’s hebben een kindje gekregen.
Als je zo aan het einde van een jaar de balans opmaakt dan hoop je dat het doorslaat naar
de goede momenten. Kinderen die stralend zingen tijdens het minitheater. Leerstof die
eindelijk begrepen wordt, een klas die toch een groep blijkt te zijn of een geslaagde
ouderavond. En wat denkt u van een trap vol prachtige surprises. Op school zitten mooie
momenten vaak in de kleine dingen.
Helaas zijn er ook verdrietige momenten geweest. De vader van Jelle en de vader van Jack
zijn overleden. En natuurlijk zijn er meer gezinnen die verdrietige momenten hebben
gekend.
Deze tijd van het jaar doet dit met je. Je kijkt terug, je glimlacht even, je staat weer stil bij
zaken. En je kijkt vooruit. Met hoop en vertrouwen. En met je hart bij de gezinnen die wel
een steuntje kunnen gebruiken.
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen
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Sint en piet
Morgen is het dan zover. De Sint en zijn pieten zal ook onze school bezoeken. Dat wordt
natuurlijk vreselijk spannend én ontzettend gezellig! U heeft nog even de tijd om de stem
te smeren en om de teksten door te nemen van alle liedjes. Want er wordt natuurlijk
door ons allen uit volle borst gezongen.
We ontvangen de kinderen eerst gewoon in de klas, dan kan iedereen zich ontdoen van
ballast zoals tassen e.d. Dan, als het half negen is gaan we naar buiten en verzamelen
we ons op het plein voor de school. ( Op de inmiddels bekende plek) Wilt u ervoor zorgen
dat u zich achter de kinderen opstelt, zo kunnen de kinderen alles goed zien.

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren we kerst.
Alle kinderen, alle ouders en alle leerkrachten komen samen in de Hervormde kerk in het
dorp.
U kunt die avond genieten van het kerstspel ‘Waar is de ster’ Verschillende kinderen
spelen in het kerstspel, of zingen in het koortje, bespelen een instrument of hebben een
andere taak.
Huiswerk voor alle ouders: oefen vast het openingslied
https://www.youtube.com/watch?v=0YLKVE2AMrM
Vanuit de OC
Oproep voor kerstlampjes en sterren!
Liggen er ergens op zolder, in de kelder of in de schuur oude, nog werkende kerstlampjes
die niet meer gebruikt worden. Dan willen wij die graag hebben om tijdens de
kerstviering de kerk mee te kunnen versieren. Daarnaast zijn we ook op zoek naar
(kerst) sterren. Het moeten wel spullen zijn die niet meer gebruikt worden en dus op
school mogen blijven.
Er komt een bak in de hal bij de trap te staan waar de lampjes en sterren in gedaan
kunnen worden.
Alvast heel erg bedankt!

Jonge ondernemers in de school
De plusgroep 7/8 werkt op dit moment aan een project over ondernemen. Deze week
kwam Christiaan de Nooy, een echte ondernemer, vertellen over zijn onderneming.
Hij liet ons eerst een filmpje zien over zijn bedrijf. We hadden goede vragen en kregen
goede antwoorden. Hij vertelde ook over Ghana, hij was daar net 2
weken geweest. Hij helpt daar arme mensen om waterpompen te
maken. Dat doet zijn familiebedrijf al heel lang. Ze leren om heel
eenvoudige pompen te maken, waardoor een dorp altijd water
heeft. Hij leert dat aan de mensen daar, die het weer verder
brengen naar andere dorpen. Zo zijn er al 50 dorpen met zo’n
pomp. Dit noemen ze sociaal ondernemen. Niet alleen voor winst
gaan maar ook delen!

Airborneschool Renkum

@irpost
Lichtjestocht

De jarigen van deze maand:
Ma 3
Di 4
Vr 7
Za 8
Di 11
Vr 14
Ma 17
Zo 23
Di 25
Vr 28
Zo 30

Luuk Bekkers (7 jaar) - groep 4
Tim Bekkers (7 jaar) - groep 4
Lukas Appel (7 jaar) - groep 3
Noah van den Berg (5 jaar) - groep 2
Vince de Roos (9 jaar) - groep 5
Pien Hendriksen (9 jaar) - groep 5
Lorenzo ter Horst (10 jaar) - groep 6
Evert Jan de Kruijf (10 jaar) - groep 6
Calvin Kroonenburg (8 jaar) - groep 4
Giovanni de Wit (9 jaar) - groep 6
Sélina Onderstal (6 jaar) - groep 3
Levi Verhoef (6 jaar) - groep 3
Alicia Bosland (7 jaar) - groep 4
Bobbi Gerrits (7 jaar) - groep 3
Sven Jurrius (8 jaar) - groep 4
Angelino Kraus (5 jaar) - groep 2
Max Donselaar (12 jaar) - groep 8
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