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We halen eruit wat
erin zit

Oefenmomenten
voor
de
kerstviering
In het vervolg van deze Brugkrant
kunt u lezen over de kerstviering.
Uiteraard wordt de viering van
tevoren grondig geoefend. Omdat
het nog wel eens koud kan zijn in de
kerk, willen we u vragen de
kinderen tijdens de oefenmomenten
op maandag, dinsdag en woensdag
warme kleding aan te geven:
Kerstviering
De kerstviering vindt plaats op
woensdag 21 december in de Ned.
Herv. Kerk te Waspik.
U kunt de kerk bereiken door de
hoofdingang aan de Raadhuisstraat.
De ingang bevindt zich naast de
bloemist.
De kinderen worden om uiterlijk
18.15 uur verwacht.
Het is echter NIET de bedoeling dat
de kinderen door de hoofdingang de
kerk binnenkomen, maar dat zij, via
het Dorpsplein, achter in de kerk, of
naar de Schakel worden gebracht.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4
moeten bij de achteringang van de
kerk worden afgezet. (dus de ingang
die vanaf het Dorpsplein te bereiken
is)
Zij worden daar opgevangen door
hun leerkrachten.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8
moeten eerst naar “De Schakel”.
Dat is het stenen gebouw naast de
kerk en naast de
woning
van
de
dominee.
Ook zij worden daar
opgevangen door hun
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leerkrachten.
De ouders die hun kinderen op deze
manier hebben weggebracht, worden
vriendelijk verzocht daarna even via
het Dorpsplein terug te lopen naar de
hoofdingang van de kerk en dan via
de Raadhuisstraat, langs de bloemist,
het kerkgebouw binnen te gaan. Het
hek dat naar de hoofdingang van de
kerk leidt, gaat om 18.00 uur open.
Om 18.30 uur begint de viering. Zorgt
u er alstublieft voor dat u op tijd in de
kerk bent? We verwachten veel
publiek. Het is niet de bedoeling dat
er gebruik wordt gemaakt van het
balkon.
Het
balkon
is
om
veiligheidsredenen
alleen
toegankelijk voor de organist.

Na de viering, dat zal tussen 20.00 uur
en 20.30 uur zijn, gaan de kinderen van
de groepen 1 t/m 4 eerst hun jassen
halen en komen daarna weer in de kerk
terug. De ouders van die kinderen
moeten dan ook even in de kerk
wachten om hun zoon/dochter op te
wachten en mee te nemen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8
komen NIET meer in de kerk terug en
kunnen dus direct worden afgehaald bij
“De Schakel”. De ouders van die
kinderen worden verzocht voor het
afhalen van hun kinderen opnieuw
even om te lopen via het Dorpsplein.
Het gangetje naast de preekstoel is
echt veel te smal om alle publiek te
kunnen verwerken.
Attentie:
De kinderen van de groepen 1 t/m 3
zullen tijdens de viering, voor aanvang
van het “vrije” kerstverhaal, de grote
kerk verlaten en onder begeleiding van
de leerkrachten naar De Schakel gaan.
Daar zal hen een alternatief
programma worden aangeboden, meer
geschikt voor hun leeftijd. Vlak voor
het einde van de viering komen zij
weer in de grote kerk terug en maken
ze het einde van de viering mee. De
ouders van die kinderen blijven
gedurende die periode gewoon in de
grote kerk zitten.
Vriendelijk
verzoek,
maar
wel
belangrijk!!: Wilt u uw kind(eren) thuis
nog even (goed) naar het toilet laten
gaan?
Wij willen u vragen tijdens de viering
NIET te fotograferen of te filmen. Dat
zou de kinderen erg afleiden.
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De opbrengst van de deurcollecte na
afloop van de kerstviering is bestemd
ter ondersteuning van de Stichting
Kinderen
van
Kenia.
(http://
www.kinderenvankenya.nl) Het doel
van de stichting is ervoor te zorgen dat
er zoveel mogelijk kinderen van de
Concordia School onder goede
omstandigheden, goed onderwijs
krijgen. Elk kind heeft recht op
onderwijs en in een land als Kenia is
dat ook de enige kans op een betere
toekomst. Om het werk in Kenia uit te
voeren heeft de stichting uw hulp hard
nodig.
Danielle van Nooij uit Waalwijk zegt:
“Omdat we een kleine stichting zijn en
alleen met vrijwilligers werken, blijft er
niets aan de strijkstok hangen. Wij
hebben nauwelijks administratiekosten
en betalen onze reizen naar Kenia
helemaal zelf. Elke gedoneerde euro
wordt rechtstreeks besteed aan het
project. Ontzettend bedankt dat jullie
willen helpen het onderwijs op de
Concordia School onder goede
omstandigheden mogelijk te maken!”.
Voor meer informatie verwijzen wij u
door naar de bovengenoemde website.
Kinderopvang tijdens de kerstviering
Ook dit jaar zal er voor kinderen jonger
dan 4 jaar kinderopvang zijn.
Het is niet de bedoeling dat jongere
kinderen meegenomen worden in de
kerk. De viering duurt voor hen echt te
lang. De kinderopvang zal plaatsvinden
in het schoolgebouw.
U kunt uw kinderen die jonger zijn dan
vier jaar vanaf 18.00 uur in de school
brengen.
Koffiedrinken na afloop van de viering
Na de viering wordt u ook dit jaar de
gelegenheid geboden om na te praten
onder het genot van een kopje koffie of
thee. Voor de kinderen is er fris.
Dit zal gebeuren in het schoolgebouw.
De klaslokalen en de hal zullen zodanig
worden ingericht dat er zoveel mogelijk
mensen ontvangen kunnen worden.
Iedereen is na de viering dan ook

hartelijk welkom in de school om
gezellig met elkaar na te praten
onder het genot van een kopje koffie
of thee.
Kerstknutselen
Din sd a g mid d a g
20
december organiseert de
oudercommissie
weer
een
“ kerstknutselactiviteit”.
Geeft u de kinderen oude kleren aan?

Geen gym op woensdag 21 dec.
Gelet op het oefenen van de
kerstviering in de kerk, is er op die
woensdagochtend geen gym.
Kerstlunch
Op donderdag 22 december mogen
de kinderen uitslapen.
Zij hoeven dan pas om 10.30 uur op
school te zijn.
Die dag eten de kinderen niet thuis,
maar krijgen zij van de ouderraad een
kerstlunch aangeboden.
De leerkrachten wandelen met de
kinderen naar Den Bolder, waar rond
12.00 uur de lunch begint.
De kinderen kunnen tussen 14.15 en
14.30 uur worden opgehaald bij Den
Bolder. Op dat moment start de
kerstvakantie.

Deze avond is vooral bestemd voor alle
ouders/verzorgers van groep 8, die
willen weten hoe het advies voor hun
kind voor een bepaald type VO tot
stand komt.
De avond begint om 19.30 uur en zal
duren tot max. 21.00 uur.
Ook ouders/verzorgers van de kinderen
van groep 7, die zich al vroegtijdig
willen
informeren
over
deze
belangrijke beslissing, zijn van harte
welkom.
We zullen ingaan op de verschillende
schooltypen na het basisonderwijs, op
de wijze waarop het advies tot stand
komt, het belang van het LVS en de
Centrale eindtoets, etc.
Natuurlijk geven we nog niet het
individuele advies voor ieder kind, dat
wordt in een persoonlijk gesprek
toegelicht. De ouders van groep 8
hebben daarvoor al een uitnodiging
ontvangen.
Nieuwbouw nu echt van start
Het gaat er nu toch echt van komen!!!!
Waren we voor de afgelopen
zomervakantie nog best een beetje
sceptisch over de vraag of de
nieuwbouw wel echt zou doorgaan, of
er niet plotseling wederom een nieuwe
spaak in het wiel zou worden gestoken,
maar nee! De bouw is daadwerkelijk
van start gegaan.

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdag 23
december. die dag zijn de kinderen
dus al vrij.
We verwachten de kinderen op
maandag 9 januari weer op de
normale tijd op school.
Handbaltoernooi
Het jaarlijkse handbaltoernooi van
Witte Ster zal plaatsvinden op
woensdag 27 december. Dit jaar
doen kinderen uit de groepen 6, 7 en
8 mee.
Nadere informatie, bijv. over
speeltijden, is op dit moment nog
niet bekend. Zodra we die hebben,
zullen we die aan de kinderen geven
die zich hebben aangemeld voor het
toernooi.
Informatieavond VO
Op
16
januari
vindt
de
informatieavond voor het VO plaats.

Op 1 november werd de eerste officiële
handeling verricht met het ingraven
van de tijdcapsule en een toespraak
van wethouder Hans Brekelmans.
Op dat moment was er alleen nog maar
een “kale vlakte” te zien, maar nu
kunnen we u de eerste foto’s van
ECHTE bouwwerkzaamheden laten
zien.
De funderingen zijn gestort!!
Nu is het wachten op de betonnen
vloeren.
Kennelijk zit daarop nogal wat levertijd
en hebben de toeleveringsbedrijven
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momenteel problemen aan de vraag te
voldoen, maar als alles goed gaat
worden de vloeren op 14 december
geleverd.
Die datum is dan ook vastgelegd als
officiële startdatum van de bouw.
Tel vanaf dat moment 9 maanden
bouwtijd en u kunt zelf uitrekenen
wanneer de geplande opleverdatum is.
Niet dat we er dan direct “in kunnen”,

want daarna moet alle infrastructuur
rondom het gebouw nog worden
aangelegd. Maar goed: er gebeurt nu
tenminste iets dat iedereen kan zien:
ER WORDT GEBOUWD!! Yes!! (nu het
“bouwbord” nog!)
Waalwijk Sportief
In de kerstvakantie zijn er allerlei
leuke
sportieve
activiteiten

georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit de gemeente
Waalwijk. Nieuwsgierig geworden? Kijk
dan op: www.WaalwijkSportief.nl en
vind de kennismakingsactiviteiten van
sportverenigingen en sportaanbieders
in de gemeente Waalwijk. Via
WaalwijkSportief kun je direct
inschrijven om deel te nemen aan een
sportactiviteit.

Team, bestuur, ouderraad en MR van onze school
wenst u allen gezegende kerstdagen, een fijne
jaarwisseling en een heel gelukkig Nieuwjaar toe!

