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Sinterklaas op de Havenrakkers
Helaas mocht Sinterklaas niet komen op de Havenrakkers. De Sint heeft
alles uitgelegd op een film zodat alle kinderen er van op de hoogte
waren. Hij heeft in de film ook gezegd dat meester Peter dit jaar voor
inval Sinterklaas mocht spelen, omdat hij ook weleens invalt in de
groepen. Dat heb ik natuurlijk direct gedaan. Zo’n kans krijg je niet vaak
en het natuurlijk een hele eer. Samen met meester Kees, van groep 8,
juf Simone (die alles weer fantastisch aan elkaar praatte) en juf Elaine
(voor de muziek) hebben we de kinderen van groep 1 t/m 4 ontvangen
in de gymzaal en hebben we een leuk feestje gevierd. De kinderen
kregen de zakken met cadeautjes mee en mochten die in de klas
uitpakken
Zo kwam het gelukkig toch nog allemaal goed. Zoals het elk jaar weer
goed komt!
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hadden surprises gemaakt. Die
waren ook allemaal weer geweldig.
Al met al was het een supergezellig feest!
Kerstmis
De school is na het vertrek van Sinterklaas helemaal in
de kerstsfeer gebracht. Overal staan kerstbomen en er
zijn mooie kerstversieringen en lampjes opgehangen.
De stemming zit er al helemaal in.
Volgende week hebben we geen kerstdiner. We hebben
wel voor de groepen 1 t/m 5 een kerstontbijt en voor de
groepen 6 t/m 8 een kerstlunch. Al het eten is geregeld.
We hebben pakketten besteld bij de Kertsknabbelbox.
Een deel van het geld gaat naar Stichting “het vergeten
kind”. Er komt ook nog extra gemengd fruit voor alle
kinderen en wat lekkere broodjes. Dat wordt wordt
verzorgd door “Lunchlevering” van Jeffrey Bon.
U hoeft dus dit jaar niets te doen. Alles is geregeld op
school.

Juf Annemieke heeft met een groep kinderen een kerstmusical ingeoefend. Deze wordt ook op de donderdag
opgevoerd en alle kinderen mogen komen kijken.
Er is die dag ( donderdag de 17e) een continurooster. Alle kinderen blijven tot 14.00 op school.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 moeten wel eten voor de lunch meenemen. Zij eten tussen de middag op
school.)

Donderdag om 14.00 uur is iedereen vrij! Vrijdag de 18e is een vrije dag!

Kerstactiviteit voor de kinderen van Broek in Waterland: Sterrenjacht
De wijzen uit het Oosten gingen een ster achterna om uiteindelijk bij de plek uit te komen waar Jezus was geboren. In
navolging van de wijzen kunnen kinderen sterren zoeken.
Wij vragen aan alle mensen uit Broek in Waterland om na 6 december een ster goed zichtbaar voor het raam te
hangen. De kinderen kunnen met hun bingokaart op jacht gaan naar de sterren. Elke keer als een ster ontdekt wordt,
mag een ster op de bingokaart worden ingekleurd.
De bingokaart kan worden opgehaald bij de Waterlandse Tandartsen, ’t Winkeltje of bij de firma Ploeger. Ook zal een
link naar de bingokaart worden geplaatst op de website van de kerk: www.broekerkerk.nl/kerkgemeente om uit te
printen. Op zaterdag 19 december van 15:00 tot 17:00 uur kunnen de bingokaarten worden ingeleverd bij de
Broekerkerk en is er een kerstattentie voor de kinderen als beloning.

Bingokaart sterrenjacht.pdf
Brus en Zus.
Het boek ‘brus en zus’ is uit!
‘brus en zus’, het boek dat onze leerling Sietse samen schreef met zijn zus Sterre en zijn moeder Stephanie, is nu te
koop!
Het boek gaat over Niels (7) en Ninte (11).
Niels lijkt een heel gewone jongen. Maar hij is een brus, want hij heeft een gehandicapte zus. Maakt dat hem bijzonder?
Ninte lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in een rolstoel. Maar is zij misschien toch ook gewóón?
Je leest het in dit autobiografische omkeerboek dat Stephanie Kaars samen met haar kinderen schreef. Een prachtig
(voorlees)boek voor iedereen, of je nu zeven bent of honderdzeven.
‘brus en zus’ is verkrijgbaar via bol.com of door een mailtje te sturen naar s.kaars@outlook.com. Het boek kost 20,euro (verzending is gratis).

Gevonden voorwerpen.
Volgende week woensdag vanaf 11.45 uur liggen alle gevonden voorwerpen weer op de tafeltennistafel op het grote
plein. Mocht u nog iets missen van uw kind dan ligt het misschien daartussen.
Er is weer genoeg
gevonden. Afgelopen
woensdag is er al het een
en ander opgehaald!

Voorjaarsvakantie
De Voorjaarsvakantie is van 19 februari t/m 1 maart. De vrijdag voor en de maandag
na de voorjaarsvakantie zijn vrije dagen.
(een skivakantie zit er waarschijnlijk niet in….)

Volgende week donderdag om 14.00 uur start de kerstvakantie.

Met vriendelijke groet,
Peter Bakker

