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Voorwoord
Deze “Kerstarktualiteiten” staat weer boordevol nieuws en belangrijke
informatie.
Toch vindt u hier iets minder nieuws uit de groepen dan u misschien
gewend bent.
Dit komt met name doordat de leerkrachten u zoveel mogelijk direct
op de hoogte houden via Klasbord of de website.
Daarom plaatsen we de informatie meestal niet nogmaals in de
Arktualiteiten (anders is het toch alweer “oud nieuws”..)
Kind op Maandag
Week 51 ■ 18/12 - 22/12
Thema: Een lied uit de hemel
We lezen: Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een
bijzonder lied en gaan op weg. In de bovenbouw lezen we ook uit
Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld
gekomen is.
Week 02 ■ 08/01 - 12/01
Thema: Wat is wijs?
We lezen: Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog
ontdekt dat er een koning geboren
wordt, moet je wel erg wijs zijn. Maar
toch hebben de wijzen nog meer
wijsheid nodig: De oude boeken
vertellen waar het kind precies geboren
is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij
het kind terecht. Jozef en Maria
moeten vluchten omdat Herodes niet
wil dat Jezus koning wordt.
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Lied van de maand
Het lied van de maand december is:
Gez. 134
Welkom
Het was gisteren feest bij Maud Bakhuis want ze is vier jaar geworden!
Hartelijk gefeliciteerd!
Hidde Immink en Thijmen Spijker
worden in januari 4 jaar dus het
wordt nóg gezelliger in de groep
bij juf Marjolein en juf Riët als Maud,
Hidde en Thijmen na de
kerstvakantie bij De Ark komen.
Veel (school-)plezier!
Sinterklaas
Leuk bericht in de krant!
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Uitnodiging voor de Kerstfeestviering op 20 december 2017

Alle vaders, moeders, broers, zussen,
opa’s en oma’s:
Van harte welkom tijdens onze Kerstviering
op woensdag 20 december om 19.00 uur
in de Ned. Herv. Kerk in Daarle.
De kinderen en het team van CBS De Ark

Op woensdag 20 december a.s. hopen we met alle kinderen van de
school het kerstfeest te vieren. Ouders/verzorgers, broers, zussen, opa’s
en oma’s nodigen we van harte uit om dit feest met ons te vieren.
We beginnen om 19.00 uur in de Ned. Herv. Kerk in Daarle.
De kerk zal om 18.40 uur worden geopend.
De kinderen van groep 1 en 2 verzamelen om 18.45 uur in Rehoboth
(niet eerder, anders duurt het zo lang voor de kinderen..),
de andere leerlingen worden verwacht op de gereserveerde banken
van hun groep vooraan in de kerk.
Het thema is dit jaar: Woorden in de nacht
De herders in het veld zien hoe het plotseling
licht wordt. Er klinken woorden in de nacht:
‘Vrede op aarde, God houdt van de
mensen.’
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De collecte zal gehouden worden bij de uitgang van de kerk.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Jelle en Jody
Maneschijn. Zij werken voor de zendingsorganisatie Jeugd met een
Opdracht en willen graag jonge mensen coachen om te doen wat
God zegt. Voor dit mooie doel is veel geld nodig..!
Wij hopen op een hele fijne kerstviering!
Kerstvakantie
En dan is het jaar 2017 alweer bijna afgelopen…
We hebben nog één week en een dag school want volgende week
vrijdag 22 december begint de Kerstvakantie!
Alle leerlingen zijn die dag om 12.00 uur vrij.
Na de Kerstvakantie zien we alle leerlingen graag weer op maandag 8
januari 2018.
Emos
De Ark heeft Emos in het kader van de feestelijkheden, de fijne
samenwerking tussen Emos en De Ark en het muziekproject een
aardigheidje gegeven.
Ze vonden de krentenwegge erg lekker..!
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Jantje Betonactie
Wow! 63.000 leerlingen van bijna 630
basisscholen hebben een mooi bedrag
van € 800.000 opgehaald. Super dat ook
de kinderen in Daarle zich hebben ingezet
voor de Jantje Beton Loterij. Mede dankzij
jullie deelname kan Jantje Beton kinderen
ondersteunen hun buurt leuker te maken.
Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen!De winnende
lotnummers zijn inmiddels bekend! Onder toezicht van de notaris zijn de
winnende lotnummers van de Jantje Beton Loterij 2017 getrokken.
Lotenkopers kunnen vanaf nu zien of ze een prijs hebben gewonnen via
jantjebeton.nl/lot
Tot slot, namens het hele team van De Ark
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Nieuws uit de omgeving..
PEUTERSPEELZAAL UKKE PUKKIE
Als je kind 1 jaar en 6 maanden of ouder is, dan kun je hem of haar
opgeven voor de peuterspeelzaal.
De Peuterspeelzaal biedt een gezellige, veilige, uitdagende en
leerzame speelomgeving. Daarnaast maakt het de overgang naar de
basisschool wat makkelijker voor je kind.
Geef het door aan mensen uit je omgeving met jonge kinderen.
Plaatsing kan vanaf 2 jaar en 6 maanden, maar uitstellen naar een later
tijdstip is altijd mogelijk.
Vul het inschrijfformulier in op de site van de SPGH
(www.spghnijverdal.nl), of geef je kind op tijdens de openingstijden van
de peuterspeelzaal (maandagmiddag, dinsdag-,donderdag- en
vrijdagmorgen) tel. 0546 697304.
De CultuurCaravaan
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