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20 dec.
20 dec.
22 dec. - 6 jan.
2 jan.
11 jan.

AGENDA:

Juf Gea Janssen jarig
Kerstviering
Kerstvakantie
Zaalvoetbaltoernooi
Borghjournaal

Kerstviering
Donderdagavond 20
december vieren we samen
kerst in de Goede
Herderkerk aan de
Hoofdstraat.
Met alle kinderen van school zingen we over,
luisteren we naar en spelen we de prachtige
verhalen uit van de blijde boodschap. Voor de
kinderen is er een plaatsje gereserveerd voor in
de kerk bij hun eigen juf of meester. De viering
begint om 19.00 uur, het is vaak al op tijd vol!
We vragen u om kinderen jonger dan 4 jaar naar
de oppas in één van de zalen in de kerk te
brengen. En van tevoren naar de w.c. is voor
sommige kinderen ook wel handig, dat zorgt voor
meer rust tijdens de viering. We hebben een
ouder gevraagd om foto’s te maken (te vinden
op facebook en de website), zelf foto’s maken
hoeft dus niet. Het thema is ‘Tel je mee?’, hierbij
is een rol weggelegd voor meneer Exactus, in de
show van: Welkom bij de Romeinen!
Collectedoel: Kinderen van Jemen
Het collectedoel tijdens de kerstviering is voor
stichting vluchteling. In Jemen voltrekt zich de
grootste humanitaire crisis ter wereld op dit
moment. Mensen worstelen om te overleven. Er
is gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en
veiligheid. In oktober 2018 waarschuwt de
Verenigde Naties-organisatie dat een
hongersnood dreigt voor de helft van alle
inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen
die het risico lopen ernstig ondervoed te raken
en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke dag
kinderen door gebrek aan eten. UNHCR biedt
levensreddende hulp aan Jemenieten op de
vlucht. Ze zorgen voor noodopvang, matrassen,
dekens, kookgerei en andere spullen die mensen
op de vlucht nodig hebben. Deze collecte wordt
dus van harte aanbevolen!
Kerstvakantie
Op vrijdagmiddag 21 december
begint de kerstvakantie om 12 uur.
We beginnen weer op maandag 7
januari 2019.

Kerstkaartjes
De afgelopen jaren kwamen er steeds meer
kerstkaartjes in de groepen binnen, heel leuk
natuurlijk! Wel merkten we dat in de klas
sommige kinderen veel kaartjes kregen en
anderen helemaal niets… dat vonden we nou niet
echt een mooie kerstgedachte. We vinden het
nog steeds heel leuk als je een kerstkaartje
stuurt/geeft, maar dan graag een kaartje voor de
hele groep (die hangen we dan voor in het
lokaal). En wil je heel specifiek aan een vriend of
vriendin een kaart geven, dan doe je dit buiten
de schoolomgeving.
Wenswanden
De hulpouders, die de school weer helemaal
hebben versierd in de kerstsfeer, hebben twee
wenswanden gemaakt (beneden- en bovenhal)
om elkaar iets moois toe te wensen; een prachtig
initiatief, bedoeld voor kinderen én ouders!

Zaalvoetbaltoernooi
In de tweede week van de
kerstvakantie is het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi in de Splitting te
Nieuw-Buinen. Een team van de
Borgh zal op woensdag 2 januari hier
aan meedoen. U bent natuurlijk van harte
uitgenodigd om te supporteren.
We starten rond
9.00 en het is om
ongeveer 16.30 uur
afgelopen
(afhankelijk van de
prestaties in de
poule-fase).

We wensen iedereen gezegende
kerstdagen en een goed 2019!
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