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Aan het begin van 2020.

Kind op Maandag.
De koning wordt gered
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden:
gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien
van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.
Leesrooster:
Naar Egypte, Matteüs 2:13-23, Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12,Jezus wordt gedoopt,
Matteüs 3:13-17

Ouderbrief ‘Kind op Maand’.
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel
omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze
koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder
hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In
de persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar
als een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun
schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus
beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God.
God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de
lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen
vertrouwen op zorg en bescherming.
Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag die
kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere kinderen en aan
God. Tegelijk is het ook een vraag die aan kinderen zelf gesteld kan
worden. Op sommige kinderen wordt al vroeg een beroep gedaan om te
zorgen voor mensen in hun omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen
niet vergeten dat ze ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij?
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Open Huis.
Volgende week donderdag houden we van 8.00 uur tot
20.00 uur ons jaarlijkse open huis. De hele dag zijn
nieuwe ouders van harte welkom om kennis te maken met
het reilen en zeilen op onze prachtige school. Mocht u
ouders kennen die op zoek zijn naar een basisschool voor
hun kind, tip ze dan over de mogelijkheid om ons open
huis te bezoeken. Zijn ze verhinderd dan kan er een
afspraak gemaakt worden voor een rondleiding op een
ander moment.
Zegt het voort !!!!!!!!!
Juf Carolien heeft een leuk filmpje gemaakt met een overzicht van kenmerkende activiteiten op De
Meander. Via de volgende link kunt u het bekijken: https://gopro.com/v/zPGrM789gn10X .
Het filmpje staat ook op de Facebooksite van school.

Schoolschoonmaak.
We herinneren u nog aan de schoonmaakavond die voor maandagavond
staat gepland. De afgelopen week heeft u in een mail de verdeling van de
ouders over de winter- en de zomerschoonmaak kunnen lezen. Hopelijk
lukt het iedereen zich volgens dit schema in te zetten.

Luizencontrole.
Bij de luizencontrole van afgelopen maandag zijn enkele oude neten gevonden. Belangrijk dus om
alert te blijven op de aanwezigheid van luizen.

Gefeliciteerd.
Januari

Groep

13

Levi

3

13

Lisanne

4

18

Suze

5
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Agenda.

13 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.
Schoolschoonmaak

14 januari

MR-vergadering

15 januari

Duolezen

16 januari

Open Huis van 8.00 uur – 20.00 uur

16 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.
Opa- en Omadag

9 januari

22 januari

24 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.
Studiedag – Alle leerlingen zijn deze dag vrij !!

29 januari

Schoolschaaktoernooi

30 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.

23 januari

Overige berichten.

