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Kerstfeest 2019
Op de Meander hebben we gisteravond een sfeervol Kerstfeest gevierd.
In de groepen vonden mooie vieringen plaats, die door de leerlingen en leerkrachten samen waren
bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Daarna met alle ouders op het plein, waar veel lichtjes en
vuren ons verwelkomden, luisteren naar muziek die werd gespeeld door het harmonieorkest van
Advendo. We genoten daarbij van warme chocolademelk en een traktatie, verzorgd door de
ouderraad. Kerst is zo een heel mooi feest waar wereldwijd veel werk van wordt gemaakt en alle
mensen op hun eigen manier van kunnen genieten. Veel mensen zijn zich echter niet meer bewust
waar kerstfeest nu echt over gaat.
Op de Meander staat bij de kerstvieringen de geboorte van Jezus centraal. Deze gebeurtenis
wordt van oudsher herdacht tijdens het Kerstfeest. Een IKT
directeur dichtte dan ook eens o.a. het onderstaande vers.
‘Eens werd een kind geboren,
die sprak over vrede en rechtvaardigheid,
die sprak over liefde voor de ander,
die sprak over een fantastisch andere tijd.’
(naar Chris Lindhout)
Het geloof in een nieuwe toekomst is tijdens het vredige samenzijn tijdens de kerstdagen best
mogelijk, maar wanneer we verder om ons heen kijken wordt het steeds moeilijker daarin te
geloven. Toch is het een hoopvolle gedachte dat er een nieuwe tijd kan komen als we daar als
mensen verwachtingsvol aan werken. Geloven we echt dat Gods Koninkrijk zal komen, of lijkt het
ons een prachtige droom? Ook als het een droom lijkt, is het zo’n mooie droom dat we toch
moeten proberen deze waar te maken. Dat gaat ook niet altijd gemakkelijk, maar als we ons best
blijven doen wordt er vast iets van waar.
Leerlingen en leerkrachten van de Meander wensen u een onvergetelijk kerstfeest en voor 2020
een fantastisch andere tijd!

Groep 3.
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Knuffelactie voor Joselina.
We zijn heel blij u te kunnen melden dat de ‘knuffelactie’ voor het Africaproject van Joselina een
groot succes is geworden. Voorafgaand aan de kerstviering brachten heel veel leerlingen hun
knuffel(s) naar het leerplein van de bovenbouw. Daar stond een grote bank die al snel gevuld was
met tientallen knuffels. In totaal zijn er 341 knuffels ingezameld. Een geweldig aantal. Joselina
heeft ze vandaag opgehaald en was totaal verrast door de vrijgevigheid van onze leerlingen. De
collecte voor de kerstmaaltijd in het kindertehuis van dit project heeft 139,50 opgebracht. Vanuit
ons goede doelen geld vullen we dit bedrag aan tot € 150,- . Iedereen die deze actie heeft
ondersteund, willen we hierbij hartelijk bedanken.

Mitch en Jamie uit groep 6, hielden een eigen actie voor Joselina’s project. Zij maakten samen met
hun moeders prachtige kerstdecoraties die ze verkochten aan bekenden. De opbrengst hebben ze
in de collectepot gestopt. Een fantastisch initiatief!

Actie 2.
Namens de Raad van Kerken Nijverdal/Hellendoorn willen we
hierbij de leerlingen van De Meander bedanken voor het vullen
van 7 complete kerstpakketten voor de minima in onze
gemeente. De kerstpakketten worden begin volgende week
uitgedeeld aan gezinnen die best een extraatje kunnen
gebruiken.
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Bedankt.
De afgelopen periode hebben verschillende ouders zich extra
ingezet om de decemberactiviteiten op school goed te laten
verlopen. We willen hen en in het bijzonder de leden van de
ouderraad hiervoor hartelijk bedanken.
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Agenda.

6 januari

Kerstvakantie
21 december – 5 januari
Eerste schooldag 2020

6 januari

Luizencontrole

8 januari

OR-vergadering

9 januari

Swim2Play groep 3 en 6 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
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