Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet

Nieuwsbrief december 2021

Kerstboodschap
Als je een dezer dagen de radio aan hebt, word je overstelpt met kerstliedjes. Ik weet niet hoe u het ervaart,
maar ik vind het toch wel wat hebben. Van die liedjes die je het hele jaar niet hoort, behalve in december,
de ene wat prettiger in het gehoor dan de andere.
Eén van die kersthits die nu vaak voorbij komt, is van de band Queen, nl. het nummer ‘Thank God it’s
Christmas’. Nu staat Queen niet bepaald bekend om hun religiositeit, maar als je wat beter naar de tekst
kijkt dan bij een oppervlakkige luisterbeurt, kan je zomaar het idee krijgen dat het dieper gaat dan een vaak
te makkelijk gemaakte uitroep.
Oh, my love
We've had our share of tears
Oh, my friends
We've had our hopes and fears
Oh, my friends
It's been a long hard year
But now it's Christmas
Yes, it's Christmas
Oh, my love
We live in troubled days
Thank God it's Christmas
Can it be Christmas?
Let it be Christmas
Every day
Als we terugkijken naar het jaar dat we nu bijna achter de rug hebben, dan kunnen we denk ik allemaal wel
iets persoonlijks invullen bij de zinnen We've had our share of tears, It's been a long hard year en We live in
troubled days. Want velen hebben het moeilijk in deze tijd, waarin het dagelijkse leven opnieuw
gedomineerd lijkt te worden door het coronavirus. Als je werkt als ondernemer, ZZP-er, of in de zorg, de
horeca of in de cultuursector, dan zijn het zware en onzekere tijden. En ook in het onderwijs zijn het
onzekere tijden. Bij elk Parro-bericht dat binnenkomt schrikt u misschien wel: gaat het over de groep van
mijn kind, moet ik iets gaan regelen? En bij elke app die de directeur ’s avonds en in het weekend krijgt is er
de eerste schrik of het een collega is die zich helaas moet ziekmelden of thuis moet blijven wegens
quarantaine.
En dan toch, in dit jaar: Thank God it’s Christmas? Kerstfeest vieren op de scholen? God danken, terwijl er
zoveel zekerheden lijken te worden ingeruild voor onzekerheden? Ja, ik denk van wel. Ik denk dat we juist nú
God kunnen danken voor het kerstfeest. Juist in onzekere tijden hebben we behoefte aan zekerheid. De
komst van Jezus op aarde, de komst van het licht in de duisternis, dat is een zekerheid die elk jaar opnieuw
hoop geeft.
En als je dan bedenkt dat het woord Christmas komt van Christus Missi (‘Christus gezonden’ in het Latijn),
dan zeggen we met Thank God it’s Christmas dus eigenlijk: God, dank U voor het sturen van uw Zoon.
Vanuit die gedachte wens ik u gezegende Kerstdagen en een in alle opzichten hoopvol 2022 toe.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur

Actie-bloembollen
De kinderen hebben verleden maand bloembollen verkocht.
Met deze actie hebben de kinderen € 1.307,50 opgehaald.
Dat is een hele prestatie! Van dit geld gaan we door de hele
school leesboeken aanschaffen.
We willen alle kinderen bedanken voor hun inzet!!

Kerstviering 2021
Gezien de strengere maatregelen en helaas de vervroegde sluiting voor de kerstvakantie gaan we de
kerstviering aanpassen.
De kerstviering zal nu in de eigen groepen plaatsvinden op vrijdagochtend 17 december.
Om de beurt zullen de groepen op het podium in de gemeenschapsruimte hun aandeel uitvoeren.
Ook gaan we de viering weer opnemen, zodat u als ouder toch nog mee kunt genieten van de viering.
Voor het eten en drinken in de kleine pauze hoeft u kind niets mee te nemen. Wel vragen we om uw kind
een beker mee te laten nemen. Wij zorgen voor wat lekkers.
We hanteren deze vrijdag de normale schooltijden: 8.30 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.15 uur.
Daarna zijn de kinderen vrij.
Kerstfeest 2021: ‘Een licht in deze donkere wereld’
datum: 17 december
tijd:
vrijdagochtend
plaats: eigen lokaal en gemeenschapsruimte van de school
Helaas kunt u hier niet bij aanwezig zijn.
Wel willen we de viering op gaan nemen, zodat u
toch nog (hetzij op afstand) deel kan hebben aan de
viering.

Noodopvang 20 tot en met 23 december
In principe is de school de komende week dicht.
Toch is er voor de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een mogelijkheid voor noodopvang.
Deze noodopvang geldt alleen voor mensen met een cruciaal beroep. Valt u onder de cruciale beroepen en
bent u genoodzaakt om gebruik te maken van de noodopvang, dan kunt u dat deze week doorgeven via het
volgende mailadres jenaplansmdb@vpcotholen.nl.
De noodopvang is niet om de kinderen extra onderwijs te geven. Daarom vragen we u wat speelgoed e.d.
mee te geven aan uw kind voor tijdens de noodopvang.

Verjaardagen oktober en november en december
Gerco Klippel 2 dec.
Daan Krijger 3 dec.
Pieter Lisseveld 5 dec.
Ona de Jonge 8 dec.
Ívo Poot 9 dec.
Noud van der Male 12 dec.
Savijn Zolnay 14 dec.
Joëlle Nijhuis 14 dec.
Dean Korporaal 15 dec.
Stan Denissen 20 dec.
Maartje Herrings 28 dec.
Belangrijke data

17 december
20 dec- 7 januari
10 januari

de kerstviering in de ochtend.
De kinderen zijn om 15.15 uur vrij.
kerstvakantie
eerste schooldag 2022

Marnix Homoet 2 jan.
Sem Vissers 14 jan.
Jinthe Kosten 18 jan.
Djustin Vogel 22 jan.
Ruben Polderman 24 jan.
Macy Meijer 25 jan.
Noralie Suurland 27 jan.
Manuel Elenbaas 28 jan.
Niels Rijstenbil 28 jan.

