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Personeel
Meester Andrew is op 4 oktober voor de tweede keer vader
geworden van een dochter met de prachtige naam: Amae. Zij is al
op school geweest met grote broer Eden en uiteraard hun moeder.
We wensen Andrew en zijn vrouw veel geluk met en voor haar!

Juf Anne-Joleyn Kolk is op 2 december bevallen van een zoon
Vigo Stijn. Vanaf deze plek willen we haar en haar man van
harte gelukwensen met de geboorte van hun zoon en broertje
voor Sophie.
Sinterklaas
Vanmorgen kwam Sinterklaas met zijn Pieten in een politiebus aan op school. Zijn paard Ozosnel kon
niet meer en de politie heeft hen op tijd bij IKC Alexia gebracht! Alle groepen zijn in het speellokaal
bij de Sint geweest en hebben gezongen en hun kunsten vertoond. Er zijn prachtige surprises en
gedichten uitgewisseld. Omdat groep 8B deze week thuisonderwijs heeft, heeft Sinterklaas op Teams
met hen gesproken. Deze groep viert later het Sinterklaasfeest.

Goede doelen:
Tim (groep 3)en Nynke (groep 1) hebben zich ingezet voor Kika. Zij hebben meegelopen met een
sponsorloop. De lege flessenactie op school heeft €21,50 euro opgebracht. In totaal hebben ze al
347,50 euro opgehaald voor Kika. Goed gedaan, Tim en Nynke!
De collecte voor de dierenbescherming heeft op ons IKC €115,86 opgebracht.

Voorleeskampioen
De voorleeskampioen van dit schooljaar is Caitlin Schrader. Het was
een spannende wedstrijd met 4 goeie kandidaten! Caitlin las heel
mooi voor uit het boek ‘Achtste groepers huilen niet’ van Jacques
Vriens. Gefeliciteerd Caitlin!

Social Schools
We zijn erg te spreken over Social Schools. Wilt u uw voorkeuren voor
privacy aangeven? Als u dit niet aangeeft, gaan we ervan uit dat uw
kind(eren) met een foto op de sociale media mag. Toestemming kan
op Social Schools > administratie > toestemmingen.

Ouderbrief van Kind op Maandag
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes.
Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.
In deze Adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem. We horen het
bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Bethlehem, maar
ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later
de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren: een
koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek
naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten zijn. Zo hebben de oude
profeten het al voorspeld: uit Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Ik wens u alvast een
mooie en gezegende kerst!

Nieuws van onze Stichting:
•

Ben jij een enthousiaste, positief kritische en betrokken ouder of leerkracht? Heb je affiniteit
met onderwijskwaliteit - mede gezien de ontwikkelingen in het onderwijs - en ben je wellicht
ook nog deskundig op het gebied van financiën of ICT & identiteit? Dan ben jij misschien het
nieuwe GMR-lid waarnaar we op zoek zijn. Interesse? Neem dan voor 3 december 2021
contact op met GMR-voorzitter Hanneke van Stralen via hannekebos32@hotmail.com of
mail naar info@pcboleeuwarden.nl.
Zie bijlage voor meer informatie.

Met hartelijke groet,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag

