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Voorwoord
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom moesten
Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer precies hoeveel
burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. Maar toch werd niet
iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man.
Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa laten
vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze terecht komen –
de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. Ook voor deze mensen is
de vraag: Wie telt mee en wie niet?
Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen
uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de
klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het
thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet meetellen.
Bij Kind op Maandag is een speciaal prentenboek gemaakt rond dit thema. Het gaat over meneer
Exactus, die in Betlehem alle mensen moet tellen. Maar of hij echt iedereen geteld heeft…?
Een fijne Kerst gewenst!

Het team van de Wynroas

Sinterklaas……
Ook dit jaar volgt onze school in de weken voor 5 december
het programma van het Sinterklaasjournaal. Hiervoor is
extra lesmateriaal besteld. We volgen in de klas al enkele
weken dit journaal en praten over de belevenissen van
Sinterklaas. Heel Nederland is weer ingeschakeld om een
aantal problemen op te lossen.

Sinterklaas op school.
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat woensdag
5 december Sinterklaas bij ons op school komt.
Het is de bedoeling dat alle kleuters in de klas worden
gebracht en dat de ouders daarna buiten op het plein
wachten. De kinderen van groep 3 en 4 komen binnen
wanneer de bel gaat. Vervolgens gaan de groepen 1 t/m 8
naar buiten en wachten op de aangegeven plek op het plein.
Alle ouders en andere belangstellenden mogen hier ook bij
aanwezig zijn, maar gaan achter alle kinderen staan zodat
de kinderen alles goed kunnen zien. Graag niet voor de
ingang en bij het hek, want dan zien de kinderen Sinterklaas niet aankomen!
Bij slecht weer vervalt het buitenprogramma. De kinderen gaan deze dag (gewoon) tot 14.00 uur
naar school. Vanaf 9.00 uur brengt de Goedheiligman een bezoek aan de groepen 1 t/m 4.
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In het kort…...
Afgelopen maand zijn er heel veel oudercontacten geweest in de vorm van oudergesprekken
voor alle groepen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Groep 8 heeft ook nog een informatieavond
over de keuze van voortgezet onderwijs achter de rug. We kunnen terugzien op zeer geslaagde
en zinvolle avonden.
We merken dat er een vaste groep leerlingen bijna dagelijks te laat de school
binnenkomt. Zou u er met uw kind op willen toezien dat de kinderen bij de eerste bel vlot
naar binnen gaan, zodat de lessen om half negen echt kunnen beginnen?
Er is een aantal ouders in de middenbouw die toch meerdere keren per week hun kind in
de klas brengt. Dit is niet de bedoeling. In de eerste weken van groep 3 is het even
wennen, maar daarna moeten deze kinderen hierin zelfstandig worden. Een dringende
oproep aan de ouders om bij het hek afscheid te nemen!!!!
Even voor de duidelijkheid: De groepen 1 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest op
woensdag 5 december. Na de intocht om half negen op het kleuterplein brengt de Sint een
bezoek aan de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 vieren hun feest aan het eind van de
ochtend in eigen groep
Vooruitblik:
Voor de kerstvieringen volgen wij in onze school een “vierluik” (een programma verdeeld
over vier jaren).
Jaar 1: Kerstfair
Jaar 2: Kerstviering in de kerk/centraal gebouw
Jaar 3: Kerstwandeling
Jaar 4: Kerstviering in de eigen groep
Dit jaar “zitten we” in jaar drie. Verder in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie rond de
tijden en organisatie.
Kerstvakantie:
Begint dit jaar op vrijdag 21 dec. en duurt t/m zondag 6 jan. De eerste schooldag in het nieuwe
jaar is dus op maandag 7 jan. ‘19. Vrijdag 21 december begint voor de groepen 2 t/m 8) om 12.00
uur de kerstvakantie. Zij komen dus “iets eerder uit”. Dit als compensatie van de kerstvieringen
op woensdagavond 19 december. De leerlingen van groep 1 zijn vrijdag altijd vrij.
Toch even herhalen:
In de komende tijd van kerst en/of nieuwjaarswensen worden kaartjes e.d. nog wel eens in
school uitgedeeld door leerlingen en in de kleuterbouw soms door ouders. Veel ouders vinden
(en daar staan wij als medewerkers achter) dat dit eigenlijk via het thuisadres moet. Niet omdat
het zoveel drukte geeft (dat valt best wel mee) maar omdat er altijd meerdere kinderen in een
groep zitten die dan (bijna) nooit een kaartje krijgen en “dat doet best wel een beetje pijn”.
Hetzelfde geldt voor uitnodigingen van verjaardagsfeestjes. Bovenstaande zal de meesten
bekend voorkomen. Toch herhalen we het even, omdat nieuwe gezinnen hiervan wellicht niet op
de hoogte zijn. Graag zien we hierin jullie medewerking !
De incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld dec.) wordt afgeschreven op of rond
donderdag 28 december. Donderdag 30 nov. wordt het jaarlijkse ledengeld afgeschreven.
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Kerstviering
In de donkere dagen voor Kerst zijn we de afgelopen week weer gestart met het
adventsproject. Het eerste kaarsje in de klas heeft al weer aangestaan. Op naar
Kerst, het feest van het licht en een nieuw begin!
Dit jaar zitten we in het derde jaar van onze vierluik.
Dit houdt in dat de groepen 1 t/m 8 de “Krystkuier” kunnen wandelen.
Tijdens de wandeling door Harkema ervaren we het kerstverhaal aan de hand van
verschillende uitbeeldingen en voorstellingen. Hier zijn ook ouders en
broertjes/zusjes en andere familieleden voor uitgenodigd. De eerste groep start om 18.00 uur en
de laatste om 19.00 uur. Uitnodiging en verdere informatie volgt later via de mail.
In de adventsperiode volgen we, zoals gebruikelijk, de verhalenlijn van onze methode “Kind op
Maandag. Met daarnaast nog persoonlijk aanvullingen van leerkrachten. We hopen op een
sfeervolle periode en gezegende vieringen.

Schoolarts
Anders dan voorgaande jaren komt de schoolarts nu meer verspreid over het jaar.
Zodra er weer een ronde gepland wordt, dan krijgt u als ouder / verzorger een
uitnodiging thuis gestuurd.

Goede doel Kerst actie: Actie schoenendoos
Actie "Schoenmaatjes" geslaagd op "De Wynroas".
De actie "Schoenmaatjes gezocht" zit er weer op. In samenwerking met de twee plaatselijke
kerken organiseerden wij deze twee jaarlijkse actie.
Het doel van deze actie was om schoenendozen
te vullen eigen speelgoed, schoolspulletjes en
verzorgingsartikelen. Zo leren onze kinderen te
delen met kinderen die op straat moeten leven,
kinderen in vluchtelingenkampen, kinderen die in
grote armoede leven. De dozen worden dit jaar
uitgedeeld aan kinderen in Albanië, Moldavië,
Irak, Ghana en Sri Lanka. Er werden veel mooie
versierde en goed gevulde dozen ingeleverd.
Aan het eind van de week werden alle dozen
verzameld in de hal bij de hoofdingang. Bij het
inkomen van de school was dit een heel mooi
gezicht. In totaal werden er 202 dozen
ingeleverd. We waren hier erg blij mee. Vrijdagmiddag werden de dozen door juf Mattie en juf
Jacomien naar het verzamelpunt in Kollum gebracht. Wij kunnen terug zien op een geslaagde
actie. We willen een ieder dan ook hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.
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Goede Doelen nieuws
Adoptie:
We gaan nu al weer een poos naar school en ik wil graag even het volgende onder
de aandacht brengen. Op maandag mogen de leerlingen geld (“zendingsgeld”)
meenemen. Van dit geld worden o.a. twee kinderen financieel geadopteerd, nl.:
Sofia Hurtado uit Colombia en Wahyu uit Indonesië. Ze hebben onze hulp nodig
om een opleiding te kunnen volgen. In de meeste groepen hangt een kopie met
een foto van Sofia en Wahyu en een spaarthermometer, zodat de leerlingen
kunnen zien hoeveel ze al gespaard hebben. We merken dat het meenemen van
het geld terugloopt. Alles is welkom: “Vele kleintjes maken een grote”. Laten we
er met z’n allen voor zorgen dat deze kinderen naar school kunnen blijven gaan.

In september zijn bestuursleden van "Pikulan" weer in Indonesië
geweest en hebben daar alle projecten bezocht, zo ook het project
"Triwindu". Hier gaat ons adoptiekind Wahyu naar school.
Op de foto zien jullie de overhandiging van de brief door Harry
Folkerts. Op de foto staat ook Lydia, de directrice van de school.

Er wordt niet veel post meer verstuurd. Er gaat heel veel per e-mail. Het is bij de
meeste ouders misschien niet bekend, maar toch zijn de postzegels nog altijd
van harte welkom op school. De postzegels (ruim afgescheurd) kunnen bij de
groepsleerkracht worden ingeleverd. Die zorgt er dan wel voor dat ze bij mij
terecht komen. Waarom ruim afscheuren? De opbrengst gaat per gewicht en nu
worden de postzegels ook niet beschadigd (stukgescheurd). De opbrengst wordt
(via meester Bauke) aan een goed doel besteed.

Voor de liefhebber
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Er is nog wat apparatuur op school, wat eigenlijk niet gebruikt wordt. Tegen een kleine
vergoeding is deze apparatuur af te halen. Het gaat om: Monitoren: Dell 17 inch en
Dell 20 inch(breedbeeld) + bekabeling.
Daarnaast nog los verkrijgbaar:
Sata harde schijf 250 GB (geformatteerd)
RAM Werkgeheugen 4GB
Toetsenbord

Data december






05 dec.

woensdag

Sinterklaasfeest groepen 5 t/m 8

06 dec.

donderdag

type les nr. 3 van 10

11 dec.

dinsdag

’s morgens uitleen schoolbibliotheek

18 dec.

woensdag

’s morgens uitleen schoolbibliotheek
(extra i.v.m. kerstvakantie)










19 dec.

woensdag

’s morgens uitleen schoolbibliotheek

20 dec.

woensdag

Krystkuier

20 dec.

donderdag

type les nr. 4 van 10

21 dec.

vrijdag

uitgave schoolbrief

21 dec.

vrijdag

kinderen ’s middags 12.00 uur vrij

22 dec. t/m 06 januari

kerstvakantie

28 dec.

vrijdag

incasso van de vrijwillige bijdrage van de maand december

07 jan

maandag

start tweede helft van het schooljaar

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen worden 4 jaar en komen in december of gelijk na de kerstvakantie bij ons
op school:
Yvonne van der Wal
Marijn van der Veer
Niek van der Vaart
Milan Feenstra
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