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Beste ouders/verzorgers,

Kerstgedichtje
We wensen jou, en degene die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!

We wensen u en uw geliefden fijne dagen toe.
En we hopen elkaar in goede gezondheid weer te zien op dinsdag 7 januari 2020.
Team De Ichthus.

Trefwoord
Gisteren hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd in de gezamenlijke
ruimte.
Vrede is dichtbij! Een mooie en warme viering waarin we samen de
geboorte van Jezus mochten vieren. Het thema in januari zal zijn:
Gelukwensen!
Geluk kan zo eenvoudig zijn. Dit wens je iedereen toch toe?
Wat is het meest eenvoudige dat een mens gelukkig kan maken?
Zending
Dit jaar is het laatste jaar dat wij Anthon sponsoren, want hij gaat alweer naar de
middelbare school. Wij hebben als school Anthon 5 jaar ondersteund zodat hij naar de
basisschool kon gaan. Het is mooi om te zien hoe zo’n jongen zich mag ontwikkelen in
moeilijke omstandigheden.
Voordat het zover is mogen wij dit jaar nog geld met elkaar sparen die in de bijbelkringen
opgehaald wordt. Op dit moment hebben de kinderen al €119,81 bij elkaar gespaard.

In het nieuwe jaar gaan zij daar mee verder en gaan we er als school voor om het doel van
€274,- te halen. Tot de volgende nieuwsbrief en voor nu een hele fijne kerstvakantie en tot
in het nieuwe jaar.

Ouderbijdrage
In oktober heeft uw kind een brief meekregen met het verzoek om de ouderbijdrage te
betalen. Met de ouderbijdrage kunnen we de kinderen extraatjes geven. Onder andere
tijdens het sinterklaasfeest en het kerstfeest.
Vele ouders hebben er reeds gehoor aan gegeven en hebben betaald. Waarvoor onze
hartelijke dank.
Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt, wilt u dan ook zo spoedig mogelijk betalen?
Alvast bedankt.
Margedagen en studiedagen
Studiedag voor de groepen 1 t/m 4
7 februari 2020
Studie(mid)dagen voor de groepen 1 t/m 8
20 december: 1 t/m 4 gehele dag
5 t/m 8 alleen de middag
6 januari 2020
22 mei 2020 (dag na Hemelvaart)
10 juni 2020
3 juli 2020

