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Voor uw agenda:
Do 19-12

Kerstviering in de Bethelkerk om 19.00u.

Za 21-12 t/m zo 5-1-2020

Kerstvakantie

ATOS Winter3Daagse
Vrijdag 13 december a.s. starten we met het inzamelen voor de voedselbank t.b.v. de ATOS Winter3Daagse. In
elke groep staan 2 lege bananendozen en het is natuurlijk heel fijn als we die weer vol terug kunnen geven aan
de ATOS. Producten mogen worden ingeleverd t/m woensdag 18 december. Op vrijdag zullen een aantal
kinderen een cheque met daarop het aantal ingeleverde producten overhandigen in winkelcentrum Walburg.
Welkom zijn artikelen als:
pasta, pastasaus
maaltijdmix (droog in zakje)
aardappelpuree, rijst
broodbeleg (lang houdbaar)
ontbijtspullen (Brinta, muesli, cornflakes etc.)
vis/vlees in blik
bloem/pannenkoekenmix
soep
koffie/thee
sap/siroop
groenten/fruit in pot/blik
Maar u kunt ook denken aan:
tandpasta, zeep, shampoo, tandenborstel, schoonmaak- /(af) wasmiddel.

Kerstviering
Op donderdagavond 19 december vieren wij ons kerstfeest in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg. De
viering begint om 19.00u. De deur van de kerk gaat open om 18.45u.
Met de camera van de kerk worden er filmopnames gemaakt van de viering. Deze beelden worden op vrijdag
20 december beschikbaar gesteld voor de ouders, zodat u in de kerstvakantie alles nog eens rustig terug kunt
zien.
De peuters vieren kerst in hun eigen lokaal. Op dinsdag 17 en donderdag 19 december worden zij verwacht
met een lege maag, want dan staat er een heerlijk kerstontbijt voor hen klaar.

Kerstcollecte
De opbrengst van de kerstcollecte is dit jaar voor Stichting Ferenc.
Bij Ferenc Vermaas, neef van Ferron in groep 7 en Reva in Dolfijn, werd op 4-jarige
leeftijd Neuroblastoom kinderkanker geconstateerd. Ondanks zijn vele behandelingen bleef Ferenc tussentijds
voetballen bij VVGZ. Helaas is hij in 2014, op slechts 13-jarige leeftijd, veel te jong overleden. Ferenc zat vol
energie en positiviteit en had een enorme wilskracht. Daarom hebben zijn ouders de Stichting Ferenc
opgericht om zich in te zetten voor een betere genezing van kinderkanker.
Met Stichting Ferenc willen zij zoveel mogelijk geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar
kinderkanker. ‘Omdat een kind zo jong niet mag sterven.’
We hopen dat we Stichting Ferenc met een groot bedrag kunnen steunen!

Samenzang
Tijdens de kerstviering zijn de hoofdrollen voor de kinderen van Impuls. De komende 1,5 week gaan zij heel
hard oefenen op hun lied, dans of toneelstukje. Voor u als ouders is er alleen de taak om uit volle borst mee te
zingen bij de samenzang tijdens het orgelspel.
In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgt u de teksten daarvan in de vorm van een liturgie aan het begin van
de viering aangereikt. Om u de gelegenheid te geven zich optimaal muzikaal voor te bereiden, hier de link naar
de 3 liederen die we gezamenlijk met ouders en kinderen zullen zingen.

Komt allen tezamen:
https://www.youtube.com/watch?v=e6XNnrFMeCA
Het ezeltje:
https://www.youtube.com/watch?v=7S5tjxP2ibE
Eer zij God in onze dagen: https://www.youtube.com/watch?v=QSnlyVcOF54

Afspraken rond de kerstviering
Bij de kerstviering zijn er organisatorisch altijd een aantal dingen van belang. Daarom graag uw aandacht voor
het volgende:








Wilt u ervoor zorgen dat uw (m.n. de jongste) kind/eren net voor u van huis gaat, nog een keer naar
het toilet gaat/n?
Grote broers en zussen die al op de middelbare school zitten, mogen uiteraard ook de kerstviering
meemaken. Wel is het de bedoeling dat zij plaats nemen bij hun ouders.
De kinderen van Panda, Dolfijn, groep 3 en 4 wachten na afloop bij de juf tot ze door hun ouders
worden opgehaald.
De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen met de juf naar de hal en wachten daar op hun ouders.
A.u.b. mobiele telefoons op stil zetten en tijdens de viering niet gebruiken
Er wordt een fotoreportage gemaakt. U hoeft dus zelf geen foto’s te maken.
Geen applaus tussendoor, maar een groot applaus aan het eind van de viering voor alle kinderen
verdienen ze natuurlijk wel.

Na de kerstviering
Vrijdag 20 december is een gewone lesdag. We beginnen om half 9 natuurlijk eerst met napraten over het
kerstfeest bij de gezellige digitale open haard. Maar daarna wordt er gewoon gerekend en een taalles
gemaakt.
Om de laatste werkdag van 2019 toch een speciaal tintje te geven, trakteert de ouderraad op chocomelk met
iets lekkers erbij. De kinderen hoeven daarom die dag geen tussendoortje voor de ochtendpauze mee te
nemen!

Pakjesweken
Naast Sinterklaas was de afgelopen weken ook PIT een gulle gever. Er werden financiën beschikbaar gesteld
om ontwikkelmaterialen aan te schaffen waarmee kinderen kunnen ontdekken en verwonderen. Daarmee
hebben we o.a. een nieuwe poppenkast, een duplotrein, kenetisch zand, Bee-Bot en Ozobot
(programmeerprogramma’s voor alle leeftijden), natuuronderzoeksmateriaal waaronder echte binoculairs en
nog veel meer kunnen aanschaffen.
In deze drukke tijd pakken we het alleen nog maar uit, vanaf januari is het de bedoeling dat de kinderen met
enthousiaste verhalen hierover thuis gaan komen!

Kerstvakantie-BSO
Op dinsdag 24 en dinsdag 31 december gaat de BSO om 16.00u dicht.
Op 31 december is Impuls gesloten en worden de kinderen verwacht bij het Hoederhok op het Akkoord.

