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We willen dat
pesten stopt!

KiVa regel van de maand december: "We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal”)
(Thema "Communicatie”)

Donderdag 20 december om 18.30 uur vieren we ons kerstfeest
in de NicolaïKerk.
U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons te vieren.
We zien u graag morgenavond
Na afloop is er chocolademelk en iets lekkers.
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Inloopmoment jeugdverpleegkundige Centrum voor Jeugd en Gezin
Als jeugdverpleegkundige van de GGD en het Centrum voor jeugd en
gezin ben ik gestart met een inloopmoment in het Kindcentrum
OPwierde voor de Vuurvlinder, de Triangel en Kids2b. Je kunt als
ouder(s), opvoeders, opa’s of oma’s met vragen of zorgen bij mij
terecht over bijvoorbeeld je kind. Samen kijken we wat we met de
vraag kunnen doen.
Iedere maandag tussen 8.00 en 8.45 uur ben ik in de school
aanwezig in één van de gangen of in de bibliotheek.
Wil je op een ander moment je vragen stellen?
Dan kun je terecht in het Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23.
Op alle werkdagen van 8.30-13.00 uur is de Damster Zorgbalie open voor al je vragen
over wonen, financiën, gezondheid, dag invulling, sociale relaties, gezin en opvoeding.
Bellen kan ook op telefoonnummer 0596 – 69 12 70.
Iedere maandag is er inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin van 12.3014.30 uur.
Wie weet tot ziens!
Groet, Jeannette Drenth
Jeugdverpleegkundige GGD/ Centrum voor Jeugd en Gezin

Nieuwsbrief scholen, gemeente Appingedam
De gemeente Appingedam heeft een nieuwbrief uitgegeven rondom het
scholenprogramma, zie bijlage.
Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van de school liggen al geruime tijd veel gevonden voorwerpen. Alles wat
voor de kerstvakantie niet opgehaald is, leveren wij in bij Humanitas.
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Kerstbrunch
Morgen hebben we een kerstbrunch van 11.00 uur tot 12.30 uur.
Als u mee doet, wilt u dan het eten en drinken uiterlijk om 11 uur brengen?
De kinderen dienen zelf hun eigen bord, bestek en een beker mee te nemen.
Wij hopen dat er genoeg animo voor is en dat de kinderen een gezellige kerstbrunch
hebben.
Alvast bedankt.
Kerstcommissie OR De Triangel
Aanwezigheid Liza Stefes (intern begeleider)
Donderdag 20 december
- hele dag
En vindt u het leuk om ’s morgens te helpen met het
verdelen en eventueel snijden van het fruit? U bent op
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (bij aanvang
van de school) van harte welkom in de centrale keuken.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Het fruit van deze week:
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december

peer
mandarijn

17 t/m 21 december
Ontelbaar (Lucas 2:1-20)
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies
als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer
misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.
7 t/m 11 januari
Wie wijst jou de weg? (Matteüs 2:1-23)
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een
ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias
geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn
droom waar ze naartoe kunnen gaan.

3

December
20
Kerstbrunch in de groepen (informatie volgt)
18.30 uur Kerstviering voor alle kinderen en ouders in
de Nicolaïkerk in Appingedam

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019
Kerstvakantie
Januari
8 en 9
14

15
24

GGD screening groep 2 en 7
19.30 uur. Informatieavond over tijdelijke huisvesting/
verkeersroute. Zie hieronder en in de bijlage. Dringend
verzoek om hierbij aanwezig te zijn! Dit is uw kans om
uw zorgen te uiten en uw vragen te stellen.
Groep 6, scholentour FC Groningen
Feestelijke ontvangst van de schoolschrijfster

Bijlage
Nieuwsbrief scholenprogramma van de gemeente Appingedam

We wensen iedereen een gezellige vakantie
en graag tot maandag 7 januari 2019!
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