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Kerstfeest en kerstvakantie
Wat hadden we een mooi Kerstfeest gisteravond. Met
toneel, dans, liedjes en een verhaal over de herbergier die
al die drukte maar niets vond en zich uiteindelijk toch liet
verwonderen door al het gebeuren.
Daarna de maaltijd door de kinderen zelf gemaakt.
Heel veel dank aan de ouders die meehielpen om deze
decembermaand tot een sfeervolle en fijne periode te
maken. De ouders die hielpen met versieren, het koken,
het opruimen, het leveren van spullen en alle andere
hand- en spandiensten die het mogelijk maken om er voor
de kinderen onvergetelijke momenten van te maken.
Het was een mooi feest!
Maandag 7 januari beginnen we weer. Woensdag 9 januari is er om half 9 koffie en thee en de
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen.
U bent van harte welkom!
Maar nu eerst twee weken vakantie. We wensen iedereen een hele fijne tijd.

Een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Persoonlijke doelen
Wist u dat de kinderen samen met Romy de dansen en het toneel voor het kerstfeest hebben geoefend?
Naast het oefenen voor een productie zoals het kerstspel leren de kinderen ook veel andere
vaardigheden. En omdat we dit nu al een paar jaar doen, zien we dat de kinderen steeds verder groeien.
Ze gaan meer durven, willen meedoen en vinden het natuurlijk best spannend. Maar ze beleven er
vooral heel veel plezier aan om samen te dansen, een toneelstuk op te voeren, een tekst voor te lezen
of een kaars aan te steken.
Als we een koppeling naar de persoonlijke doelen mogen maken dan zien we bijvoorbeeld:
samenwerken – dat kinderen leren afstemmen wat je wanneer moet doen,
communicatie – overleggen wie er mee wil doen, welke rol of taak wil je en hoe doen we dat samen,
respect – niet iedereen doet het misschien zoals is afgesproken omdat het soms nog lastig is.
Dat mag, iedereen doet het zo goed als hij of zij het kan,
doorzetten – soms is het lastig of moeilijk te onthouden of uit te voeren, maar door te oefenen lukt het
steeds beter,
aanpassingsvermogen – ik pas me aan ook al heb ik een ander plan of zou ik het anders willen (doen).
En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Agenda
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie
7 januari: weer naar school
9 januari: koffieochtend om 8.30 uur, luizen pluizen en spreekuur jeugdverpleegkundige
14 januari: springen in de Clemenskerk
15 januari: MR vergadering
23 januari: kinderboekenschrijvers Hans en Monique Hagen op school

