December 2018
Hallo allemaal!
De laatste maand van 2018 is aangebroken en staat traditioneel gezien vol van vierende
activiteiten, zowel thuis als op school! We beginnen morgen met het bezoek van Sinterklaas aan
onze school. Het belooft weer een gezellig samenzijn te worden.
Daarna verandert de school in kerstsferen. De warme sfeer die hoort bij deze dagen is dan terug te
vinden in onze groepen. We gaan onderweg naar Kerst en zullen daarbij regelmatig verhalen
vertellen of voorlezen die de kerstboodschap uitdragen. ‘Er zijn voor een ander’ is daarbij het
belangrijkste thema van dit jaar. Dit sluit naadloos aan bij het motto van onze school: ‘Samen
maken we de wereld!’ Die wereld kan dichtbij zijn en ver weg. Uit de wereld van ‘dichtbij’ zullen we
tijdens de kerst high tea op donderdag 20 december mensen uitnodigen voor wie het niet
vanzelfsprekend is Kerstmis te vieren in een gezellig samenzijn. We bieden hen een plaats aan tafel
bij ons op school. De wereld van ‘ver weg’ kan minder makkelijk uitgenodigd worden. Daarom
hebben we besloten onze samenwerking met de Zuid-Afrikaanse organisatie Sizabantwana door te
zetten, zij vangen weeskinderen op na school. De kinderen worden voorzien van een maaltijd en
een slaapplaats en geholpen met hun huiswerk. Verderop leest u meer over deze samenwerking.
Na de feestdagen gaat het feest op onze school nog even door. De Lowys Porquinstichting, waar
onze school deel van uitmaakt, bestaat in januari namelijk 25 jaar! Verderop leest u hierover meer.
Ook besteden we aandacht aan drie kerstvieringen die voor kinderen zeer geschikt zijn. Wij wensen
u een fijne decembermaand!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
4 december
Sinterklaas op school
6 december
School start om 9.45 u
7 december
Studiedag, leerlingen vrij
20 december
Kerstviering op school (verderop meer info)
21 december
Leerlingen middag vrij
7 januari
Eerste schooldag 2019
9 januari
Feestdag i.v.m. 25 jaar Lowys Porquinstichting

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
SINT OP SCHOOL
Morgen komt de Sint op school. Hij wordt
verwelkomd op het grote plein. Daarna gaan
we met Sint en de pieten naar de gymzaal.
Vervolgens zal hij de groepen 1 t/m 5
gedurende de dag bezoeken. De groepen 6-7-8
hebben ’s middags hun surprisemiddag.
KERST
Kerst vieren we dit jaar overdag op school en
wel op donderdag 20 december. We beginnen
de dag in de gymzaal met kerstmuziek. Daarna
gaan de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 samen

naar een ‘kerst-vertel-voorstelling’ in de
Vredeskerk. Tussen de middag hoeven de
kinderen niet uitgebreid te eten, we gaan ’s
middag namelijk in elke klas genieten van een
high tea. Wederom samengesteld door de
leerlingen (en ouders) zelf. Per klas komt er
nog een intekenlijst hiervoor. We nodigen
tijdens de high tea per klas ook gasten uit.
Gasten voor wie een gezellig samenzijn tijdens
de kerstdagen niet vanzelfsprekend is. Op deze
manier geven we ons motto ‘Samen maken we
de wereld’ mooi gestalte!

LPS 25 JAAR!

Na de feestdagen, starten we op 7 januari het
jaar weer graag met z’n allen. We wensen
elkaar die dag het beste voor 2019 en geven de
aftrap voor een feestweek. De Lowys
Porquinstichting (LPS) bestaat dan namelijk 25
jaar. We willen dit graag op iedere LPS locatie
vieren met de leerlingen. Op maandag en
dinsdag zijn er workshops dans en drama,
verzorgd door Myra Ceti. Op woensdag komt
het geleerde samen in een voorstelling door
groep 1 t/m 4 en een voorstelling door 5 t/m 8.
Er is over nagedacht ouders hiervoor uit te
nodigen, maar de ruimte in de gymzaal is
hiervoor helaas te beperkt.

de grond slapen. En ook in Zuid-Afrika kan het
koud en vochtig zijn! Daarnaast willen we de
moeders die deze kinderen zo goed mogelijk
bijstaan een tweedehands naaimachine
kunnen geven. Daarmee kunnen zij tassen,
poppen en kussens naaien die zij kunnen
verkopen om een eerlijk inkomen te verdienen.
Met thuiswerken zijn zij aanwezig voor de
kinderen, het werk biedt deze moeders ook
waardigheid.
De moeders kunnen tassen (toilettas,
boodschappentas met/zonder rits, gymtasje) of
poppen voor u maken. Een tas betekent een
week eten voor een naaister en de kinderen
waar zij voor zorgt. Het zijn degelijke spullen in
originele stoffen die heel geschikt kunnen zijn
als verjaardags- of Moederdag cadeau. De
poppen geven een extra dimensie aan een
kraamcadeau. De tassen en poppen worden
gemaakt op bestelling, we hopen deze in het
voorjaar te kunnen leveren. U kunt een grote
tas of een pop bestellen voor €10. Een kleine
tas kost € 7,50.

TER INFORMATIE
UIT DE MR
Op 14 november is de MR weer bij elkaar
geweest. Wietse heeft een presentatie
gehouden over de stand van zaken op het
gebied van onderwijskwaliteit, onderwijs,
personeel, financiën en organisatie. Het was
een interessant verhaal, de MR staat hier
volledig achter. Ook is het jaarverslag gemaakt
en doorgestuurd naar de Gemeenschappelijke
MR van LPS. We zijn voornemens om in maart
een cursus te doen. Onze volgende vergadering
is op 12 februari. Mochten er vragen zijn dan
horen we het graag, mr.gummarus@lpsnet.nl.
SAMEN MAKEN WE DE WERELD: ZUID-AFRIKA
Sinds vorig schooljaar hebben we contact met
de Zuid-Afrikaanse organisatie Sizabantwana,
die weeskinderen opvangt na school. De
kinderen worden voorzien van een maaltijd en
een slaapplaats en geholpen met hun
huiswerk. Met diverse activiteiten hebben de
groepen 7/8 geld ingezameld. De leerlingen
beschilderden t-shirts, namen een videoclip op,
verkochten sleutelhangers en vogelhuisjes en
haalden hiermee geld op voor de aanschaf van
een speeltoestel voor Sizabantwana. Dit keer
richt onze actie zich op matrassen voor de
kinderen die nu vaak nog op matjes of zelfs op

Uw bestelling is definitief als u het bedrag
onder vermelding van het gewenste artikel en
de naam en groep van uw kind overmaakt op
nummer NL67RABO0148849520 t.n.v.
Gummarus te Steenbergen. Wij stellen uw hulp
zeer op prijs! Voor meer informatie kunt u een
mail sturen aan de leerkracht van uw kind.

VAN ONZE PARTNERS
LPS-BREEK4U
Onze TSO school coördinator Jolanda Bierkens
heeft maandag 19 november 2018 de inspiratiecursus ‘Leidinggeven aan TSO vrijwilligers’
afgerond en hiervoor een certificaat ontvangen!
Wij zijn vol vertrouwen dat deze scholing haar,
buiten leerzame en inspirerende dagen, verrijkt
heeft met adviezen en handvaten voor haar
werkzaamheden in de TSO.

KERSTVIERINGEN MET KINDEREN
VREDESKERK
Maandag 24 December om 16.00 uur
organiseert de werkgroep kindervieringen
binnen de Vredeskerk weer een
kinderkerstviering voor alle kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 9 jaar, maar iedereen is
natuurlijk welkom. Pastoraal werkster Lenie
Robijn leest het verhaal voor met de titel: Geen
Stille Nacht. Het verhaal wordt ondersteunt
met het tonen van beelden en we zingen onder
leiding van Martien van Gaans mooie
kerstliederen. Zoals ieder jaar is er ook nu weer
een knutselmoment voor de kinderen in de
Vonk. Deze viering is een mooi begin van het
kerstfeest.

We gaan oefenen op zaterdag 22 december
om 10.00 uur in de Gummaruskerk. Wil je
liever niet meedoen, maar alleen komen
kijken? Dan ben je natuurlijk ook van harte
welkom om samen met je familie naar de kerk
te komen op Eerste Kerstdag.
GEZAMENLIJKE KERKEN: LICHTJESTOCHT
Op kerstavond zullen de straten rondom het
centrum van Steenbergen worden verlicht
door meer dan duizend kaarsjes! Volg het licht
van de kaarsjes en beleef het kerstverhaal in
het echt. Samen met de toneelschool Myra
Ceti nemen wij u mee in het verhaal, en gaat
de route onder andere langs Keizer Augustus,
de Herberg, de herders en de engelen, de
wijzen, de stal met Maria, Jozef en het kindje
Jezus.
De start is op het parkeerterrein van het
gemeentehuis. Vanaf 17.00 uur kan er gestart
worden. De route loop via de Gummarus
kerk en de protestantse kerk en zal eindigen in
Open Deur Steenbergen, waar er de
gelegenheid is om naar kerstmuziek te
luisteren onder het genot van warme
chocolademelk en glühwein. Toegang is gratis.

GUMMARUSKERK: KINDJE WIEGEN
Op Eerste Kerstdag 25 december is er om 14.00
uur een kerstspel (Kindje wiegen) in de
Gummaruskerk. Heb je zin om mee te spelen?
We zijn nog op zoek naar:
- Herders en schaapjes
- Engeltjes
- Koningen

Of misschien wil je alleen een stukje voorlezen
of een liedje zingen.
Je kunt je opgeven tot 20 december bij:
sonjaverbeek@kpnmail.nl of
bernadette.savelkouls@ziggo.nl

