Het jaar 2019 op De Wilgen
Het jaar 2019 is al weer bijna voorbij. Wat vliegt de tijd!
Altijd een mooi moment om terug te kijken op de hoogtepunten van het jaar.




De ontzettende gezellige barbecue aan het eind van het schooljaar.
De KIKA-run en de grote opbrengst hiervoor.
Leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leerproces. We wensen dat ouders hier volgend schooljaar ook nóg
meer onderdeel van worden.

De leuke en leerzame naschoolse activiteiten, zoals MadSciense, Musical
Dance Battle en de typecursus

Het succesvolle project over duurzaamheid ‘Wonderwel’

De Kerstviering in de kerk

Er veel leerkrachten geschoold zijn in de Kanjertraining en er volgend
schooljaar. Volgend schooljaar worden de laatste nieuwe leerkrachten
hierin geschoold.
En nu op naar hoogtepunten in het jaar 2020!
Het team van De Wilgen wenst iedereen fijne
Kerstdagen en een gelukkig, gezond en gezellig
nieuwjaar!

Jarigen
Jarigen van
5 december t/m 18 december
Xander gr 4b Gabriela gr 1/2b
Jaylyne gr 6
Kaylee gr 6
Khouloud gr 4a Raoul gr 3
Levie gr 1/2a Seth gr 2/3
Nataliia gr 3
Quincy gr 5
Imran gr 8
Jasmijn gr 5
Joep gr 6
Thijs gr 3
Shanaya gr 2/3 Joshua gr 1/2a
Alison gr 1/2b
Feline gr 5

Welkom
We heten de volgende
leerlingen van harte welkom op De
Wilgen:
Vanshi 1/2 b
Ines 1/2a
Wij wensen jou en jouw ouders een
fijne tijd bij ons!

Wij wensen jullie een heel fijne
verjaardag!
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Kerstfeest op De Wilgen
Gisteren vond de Kerstviering plaats.
Dit jaar vond de Kerstviering in de Johannes de Doperkerk plaats. Leerlingen uit groep 8 hebben het Kerstverhaal voorgelezen en de leerlingen uit groep 1 t/m 4 hebben het verhaal uitgebeeld. Natuurlijk hebben we met
elkaar heel veel liedjes gezongen, zoals ‘Midden in de winternacht, verlanglichtjes voor Kerst, er is een kindeke
geboren op aard. Het was een mooie viering!
Wat fijn dat er zoveel ouders waren die hebben gereden en/of een groepje hebben begeleid.

‘s Avonds vond het Kerstdiner plaats. Alle leerlingen kwamen mooi aangekleed met iets lekkers op school . De
leerlingen hebben met de groep gezellig en heerlijk met elkaar gegeten.
Het was een ontzettende gezellig en mooi Kerstfeest. Wij willen alle leerlingen en ouders hartelijk bedanken!

Kerstwensen groep 3
Tegen de Kerst zie je dat de leerlingen in groep 3 al goed kunnen schrijven. De kinderen schrijven wat ze horen
(dat heet fonetisch schrijven). Dat ziet er altijd zo mooi en ook grappig uit en dat willen wij graag met jullie delen.
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Kerstelfjes groep 6 en groep 8
Een elfje is een gedichtje van elf woorden. De leerlingen uit groep 6 en 8 hebben speciaal voor Kerstmis
elfjes geschreven.

Vanuit de Johannes de Doperkerk
Met kerst is er weer veel te doen in de Joannes de Doperkerk. Graag willen we iedereen ook uitnodigen voor de vieringen rond Kerst in onze kerk:
Op kerstavond 24 december is om 15.00
de kerstviering voor de allerkleinsten. Met elkaar beleven we het kerstverhaal
zingen bekende kerstliedjes.

en

Om 16.30 uur is de familieviering, waarin pastor Eko Manek en pastor Rob
Mascini voorgaan.
De Zangertjes van Sint Jan zingen in deze feestelijke vieringen .
In het nieuwe jaar vieren we op zondag
5 januari om 10 uur Driekoningen.
Pastor Eko Manek en pastor Rob Mascini gaan voor.
Met de Zangertjes van Sint Jan zingen we nog éénmaal kerstliedjes. Na de viering is
iedereen uitgenodigd in het Fundament om het nieuwe jaar in te
luiden!
Ook dit jaar zijn alle kinderen weer van harte welkom om
mee te zingen in het kerstkoor op 24 december. Dus
kom naar de familieviering en zing mee!
En als je denkt, ik zing graag nog veel vaker mee, kom
dan eens naar de repetitie van de Zangertjes, iedere
woensdag van half 7 tot kwart over 7 in de kerk.

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en hopen
jullie allemaal weer te mogen begroeten in onze kerk!

