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Thuisonderwijs
Wat fijn dat u vandaag allemaal bij ons de spullen heeft afgehaald.
Het was ook prettig om iedereen daarmee nog even een goede
vakantie, fijne Kerstdagen en een goed nieuwjaar te kunnen wensen.
Wij zijn er klaar voor om samen met u en de kinderen het
thuisonderwijs te geven. Wij zullen de kinderen hierin zo goed als
mogelijk begeleiden. Dinsdag 5 januari start het thuisonderwijs. U
krijgt van de leerkrachten de weekplanning te horen. Mocht u vragen
hebben over het thuisonderwijs, dan kunt u deze onder schooltijd via
Social Schools aan de leerkracht stellen.

Studiedag
Maandag 4 januari staat onze studiedag gepland. Er wordt
dan geen thuisonderwijs gegeven. Op deze dag hebben we
een aantal studieonderwerpen gepland die wij online met de
leerkrachten zullen volgen. Ook gaan wij met elkaar het
digitale thuisonderwijs verder vormgeven.

Kerstkaartje voor de kinderen
Vandaag hebben alle kinderen een kerstkaartje
meegekregen met de mooie boodschap: Je mag stralen als
een ster. Door het licht van Jezus. Het kaartje is aan de
kinderen aangeboden door de ouders van de gebedsgroep
in samenwerking met CBS De Regenboog.
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Kerstviering
De voorbereidingen waren al getroffen voor een fijne
kerstviering in de kerk.. We hadden al liedjes geleerd en het
verhaal voorbereid. willen wij de kerstviering niet voorbij laten
gaan. Wij hebben daarom de kerstviering voor u opgenomen
op film waarin Rosalie en Fem voor u het kerstverhaal
vertellen.
Wij wensen u veel plezier bij het bekijken en beluisteren en we
hopen dat iedereen de liederen meezingt!

https://youtu.be/vn90uZnshow
Kerstgedicht
Kerstfeest wordt gewoon dit jaar eenvoudig thuis gevierd.
Met gezellig lekker eten en een boom mooi versierd.
Het kerstverhaal wordt voorgelezen want de kerken zitten dicht.
Thuis is er een mooie dienst met zang en sfeervol licht.
Ook al is het dan eenvoudig zelfs bij Maria in die nacht.
Was het simpel maar vol liefde en dat gaf haar kracht.
Als wij dan thuis kerstfeest vieren in een wereld totaal van slag.
Dan willen wij maar één ding; Dat liefde winnen mag.

Kliederkerk Overschie
20 december t/m 26 december organiseert de Grote Kerk elke
middag tussen 14:00 en 16:00 een raam tour voor kinderen van 412 jaar. Tijdens deze Kerstspeurtocht door de wijk kom je meer te
weten over het Kerstverhaal. Schrijf je in voor een tijdstip, ontvang
een speurkaart bij de Grote kerk en ga op pad! Meld je aan via
www.kliederkerk-overschie.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

