INFORMATIEBRIEF NR. 12 ( 20 december 2018)

Beste ouders/verzorgers,

Informatie-avond "lezen is leuk!" op bs De Veste
Op woensdag 06 februari 2019 organiseren we op bs De Veste in samenwerking
met de Bibliotheek Midden-Brabant een informatie-avond voor ouders over lezen.
Waarom een avond over lezen?
Het is van het grootste belang dat kinderen veel lezen; lezen is de basis van het
leren en daarom verdient het veel aandacht, zowel op school als thuis.
Tijdens deze avond zal vanuit de Bibliotheek Midden-Brabant een programma
verzorgd worden, waarbij ingegaan wordt op:





het belang van lezen;
bevordering van de taalontwikkeling;
manieren om kinderen aan het lezen te
krijgen;
hoe samen lezen (zowel op school als
thuis!) gestimuleerd kan worden.

"Wie leest, leert de wereld!
Waarom is het belangrijk om je kind aan te moedigen om te lezen? Het maakt een
groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen
is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende
en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het
alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en tiener ook om zich
beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter
mee in de samenleving."
Na de Kerstvakantie ontvangt u een uitnodiging voor deze avond, waarmee u zich
voor deze avond kunt aanmelden.
Noteert u vast in uw agenda: woensdag 6 februari 2019 van 20.00-21.30 uur.

Herdertjesviering Bartholomeuskerk Waspik 24 december 17.00 uur
Elk jaar opnieuw vieren we met Kerstmis de geboorte van Jezus. Elk jaar opnieuw
willen we ons opnieuw laten boeien door deze bijzondere Mens, waarin Gods liefde
voor ons en onze wereld op zo’n unieke manier getoond wordt. De afgelopen vier
weken hebben we ons voorbereid op de komst van Jezus, we noemen dat de
Advent. Met Jezus komt het licht weer in de wereld en dat licht hebben we in de
vier weken van de Advent steeds groter laten worden; eerst één kaarsje en op het

einde zelfs vier.
Op kerstavond besteden we tijdens de Herdertjesviering uitgebreid aandacht aan die
komst van Jezus in ons midden. Dat doen we door te zingen, te bidden en,
natuurlijk ook, door naar het kerstverhaal te luisteren. Dat doen we met zijn allen,
iedereen doet mee en daarom worden kinderen ook van
harte uitgenodigd om zelf deel te nemen aan het
levende kerstverhaal als Jozef, Maria, engel, koning of
een van de herders. Kinderen mogen verkleed naar de
Bartholomeus kerk komen voor de Herdertjesviering
die op 24 december om 17.00 uur begint. Als je mee wil
doen aan het uitbeelden van het kerstverhaal, vragen we
je om 16.30 uur aanwezig te zijn in de kerk.
Jullie komen toch zeker ook?
De parochie.

Vrijdagochtend 21 december hoeven de kinderen geen fruit mee te
nemen.

Kerstgroet van bs De Veste

Van wie is deze fiets?
Deze fiets staat al een poosje in onze fietsenstalling. Hij staat op slot.
Weet u van wie deze fiets is? Laat het ons even weten.

