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Agenda
Maandag 24 dec. t/m
vrijdag 4 januari 2019
Zaterdag 5 janauri
Maandag 7 januari
Hiep hiep hoera!

Kerstvakantie
Waterpolotoernooi waar we aan meedoen met 2 teams
Start na de kerstvakantie
25 december
28 december
29 december
30 december

31 december
1 januari
3 januari

Rashano
Batuhan
Max
Lilly
Sem
Romy
Britt
Astella
Sabilla
Stan

Mededelingen en verslagen
De beste wensen voor het nieuwe jaar
Het jaar 2018 zit er bijna op.
Een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen.
Wij willen u bedanken voor uw hulp bij de
verschillende activiteiten gedurende het
afgelopen jaar. En we hopen natuurlijk op
uw hulp voor komend jaar.
Het team van Vesterhavet wenst u fijne
kerstdagen en de beste wensen voor 2019!

Kerstviering in de kerk en kerstdiner
Voorafgaand aan de kerstviering in de
kerk hebben de kinderen in de klas met
elkaar gesproken en gewerkt over het
thema ‘Iedereen telt mee.’
Dit was ook dit jaar het thema van de kersviering in de
kerk. Je achtergrond, land van herkomst, opleiding,
leefomstandigheden, al dit soort zaken zijn niet écht belangrijk.

groep 6
groep 7
groep 4
groep 5
groep 5
groep 4
groep 7
groep 3
groep 7
groep 8

Het gaat erom hoe je bent als persoon in relatie tot de ander.
Hoe ga je met de ander om, dat is belangrijk voor jou en de ander!
Voor een mens is het erg belangrijk dat je meetelt en serieus genomen wordt.
Niemand zou dus vergeten mogen worden, iedereen zou even veel moeten meetellen.
Maar… helaas is de werkelijkheid is anders.
Sommige mensen en ook groepen vinden/voelen dat ze achtergesteld, vergeten, over het hoofd
gezien en niet altijd serieus genomen worden.
In onze geschiedenis wordt al eeuwenlang, mede bepaald door het geloof, speciale aandacht
gevraagd voor de kwetsbare mens. De vluchteling, de zieke, de weduwe, de onderdrukte,
de eenzame. Zeggen dat iedereen meetelt is niet voldoende; sommige groepen verdienen extra
onze aandacht en zorg!
Met Kerstmis lezen en horen we over de Jezus’ geboorte zoals evangelist Lucas dat heeft
beschreven. Hij maakt meteen in het begin duidelijk dat God omziet naar de mens en daarbij extra
aandacht heeft voor de mensen die het minder hebben, die niets durven te zeggen over hun
situatie en die door anderen gekleineerd worden. Hij stuurt zijn boodschapper naar een eenvoudig
meisje om haar te vertellen dat uitgerekend zij de moeder zal worden van de langverwachte
Bevrijder, de Messias. Meteen daarna worden Maria en Jozef gedwongen om huis en haard te
verlaten: zij moeten zich laten inschrijven in Bethlehem waar Jozefs familie vandaan komt.
Gemakkelijk krijgen ze het niet. In de herberg is geen plaats voor hen, wat zullen zij zich naar
gevoeld hebben dat zij nergens terecht konden en geen hulp kregen.
Maar dan komt er toch een oplossing. Er is gelukkig nog wel een plaatsje, maar dat is in de stal.
En zo komt het dat Jezus geboren wordt onder de nachtelijke sterrenhemel in een eenvoudige
voerbak te midden van dieren.
De leerlingen van groep 7 hebben voor de kerstviering een toneelstuk ingeoefend met als thema:
‘meetellen’. Een toneelstuk waarin de leerlingen ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort en
meetelt!
Inhoud toneelspel: De leerkrachten en de directeur van een basisschool ontdekken dat ze door alle
drukte en de dagelijkse beslommeringen de kerstviering zijn vergeten. Dit gesprek wordt
opgevangen door een paar kinderen die bereid zijn om zelf de viering ter hand te nemen.
Ondertussen krijgt de directeur een telefoontje van een oude bovenmeester die ook aanbiedt om
de viering te regelen. Zonder dat ‘de twee partijen’ het van elkaar weten, staan zij op de avond van
de uitvoering samen op het podium…
De oude bovenmeester heeft heel andere ideeën dan de vier kinderen. Hij ziet geen rol voor
kinderen weggelegd. Maar de kinderen eisen hun eigen inbreng op: zij tellen immers ook mee!
De viering wordt een samenspel tussen bovenmeester en kinderen. De bovenmeester vertelt het
oude kerstverhaal en de kinderen laten bijvoorbeeld in een eigentijdse vlog hun gedachten gaan
over ‘meetellen’. De leerlingen van groep 7 hebben dit toneelspel fantastisch uitgevoerd.
Tussen de scenes door hebben we met elkaar verschillende liedjes gezongen.
De kerstviering in de kerk hebben we gezamenlijk afgesloten met het lied ‘One big world’.
‘One big world’ is een mooie kerstgedachte. Als dat toch eens waar kon zijn….
Misschien kunnen wij er al een beetje mee beginnen?
En in de avond het kerstdiner; mooi versierde tafels, lekkere hapjes, de lichtjes zijn aan…
Een gezellige sfeer in alle groepen.
Maar ook bij de ouders, zij ontmoetten elkaar met een hapje en een drankje tijdens het samenzijn.
We kunnen terugkijken op een sfeervolle adventperiode, kerstviering in de kerk en kerstdiner.
Ouders bedankt voor jullie hulp, kerstcommissie bedankt voor de organisatie.

Vanuit de Sportcommissie:
Op zaterdag 5 januari 2019 zullen 2 teams deelnemen aan het waterpolotoernooi van ZPCH.
Het toernooi start om 14.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur.
Team groep 3/4 (Vigo, Reduan, Yassin, Evelien, Jayden en Katie) en team groep 5/6 (Maxwell,
Doris, Zoë B., Finn S. en Iegor) heel veel succes!
Kinderyoga: wat is dat eigenlijk?
In de Kinderyoga Speeltuin leren kinderen spelenderwijs
hun rustmomenten te vinden. Hoe doen we dat?
Dit doen we door middel van spel, yogahoudingen,
muziek, massage, ademhalingsoefeningen, expressie,
zingen, tekenen.
Wilt uw kind een keer meedoen met een les,
kom naar een gratis proefles op woensdag 9 januari
om 14.00 of donderdag 17 januari na schooltijd.
Aanmelden via de mail: vermeerroelie1@gmail.nl
of
mobiel: 06 30255982
Wens iedereen fijne feestdagen en een mooi 2019!
Tot in het nieuwe jaar!
Roelie Vermeer

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot maandag 7 januari,
Lilian Schuurman

