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Vooraf.
Volgende week is de laatste schoolweek voor de kerstvakantie. In de groepen (en daarbuiten)
wordt druk geoefend voor de kerstviering. Daarnaast worden de kerstverhalen verteld met die
prachtige boodschap: De komst van de Here Jezus, die op aarde kwam als onze Verlosser en
Heiland.
Rooster verhalen en lied van de week:
De week van 17 december
Onderbouw:
Bovenbouw:
Lucas 2:1-17 Jezus’ geboorte
Lucas 2:1-20 Geboorte en herders
Lucas 2:8-20 De herders
Lucas 2:21-29 Anna en Simeon
Matteüs 2:1-12 De wijzen
Matteüs 2:1-23 Bezoek wijzen, vlucht
De week van 7 januari
Onderbouw:
Bovenbouw:
1 Sam. 9:1-10:27 Het volk krijgt een koning
1 Samuël 8, 9:1-17 Het volk wil een koning
1 Sam. 15:1-31 Saul is ongehoorzaam
1 Sam. 9:18-10:27 Het volk krijgt een koning
1 Sam. 16:1-13 David de herder, gezalfd
1 Samuël 13:1-14+15:1-31 Ongehoorzaam en
verworpen
Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via ons mailadres:
grondtoon.hloc@cpov.nl
Ziekmelding via de site.
We hopen dat de ziekmeldingen snel weer via de site doorgegeven kunnen worden. Wilt u tot die
tijd eventuele ziekmeldingen telefonisch doorgeven voor 8.30 uur?
Dank.
Na de geslaagde sinterklaasviering werd de school direct in kerstsfeer gebracht door ouders. De
school ziet er heel gezellig uit. Dank hiervoor!
Kerstviering.
Het is wel goed om nogmaals te onderstrepen dat maximaal twee volwassenen per gezin deze
viering bij kunnen wonen. Hier moeten wij ons strikt aan houden gezien het maximaal aantal

toegestane zitplaatsen in de kerk. Dit houdt dus ook in dat er geen ruimte is voor jongere
broertjes/zusjes of voor oud-leerlingen.
Om toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om de viering te volgen, wordt deze
via internet live uitgezonden via:
http://goedereede.pkn-veenendaal.nl/
‘kerkdiensten’ (bruine knop boven)
‘kerktv’ (menu links)
Hulp.
Met de ouders die zich opgegeven hebben om te willen helpen en rijden op donderdagmorgen,
nemen we maandag contact op.
Belangrijke data:
Zondag 16 december: Derde zondag van Advent
Dinsdag 18 december: groep 8 gaat naar het bos
Donderdag 20 december: kerstviering om 18.30 uur
Vrijdag 21 december: om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie
Zondag 23 december: Vierde Adventszondag
Dinsdag 25 en woensdag 26 december: Kerst
Maandag 7 januari: eerste schooldag 2019
De volgende TamTam mag u rond 11 januari 2019 verwachten.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s.
Stef Baars.

