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EXTRA NIEUWSBRIEF
Zoals u merkt ontvangt u deze week een tweede
nieuwsbrief. Een extraatje om o.a. nog wat mee te
geven namens de Ouderpraatredactie. Zie hiervoor
de bijlage.
INZAMELINGSACTIE FILIPPIJNEN
De inzamelingsactie voor de Filippijnen heeft een
prachtig bedrag opgeleverd. Een mooi afgerond
bedrag van € 155,00 is het eindresultaat. Ook op
deze manier heeft onze leus weer goed gestalte
gekregen: De Meander doet wat voor een ander!
Hartelijk dank voor de bijdrage die u geleverd
heeft.

KERSTDINER EN –VIERING GROOT SUCCES
Ons jaarlijkse kerstdiner
was weer geweldig. Wat
zag iedereen er prachtig
uit. De spanning was van
gezichten te lezen. Het is
en blijft een bijzondere
gebeurtenis, met elkaar
eten op school terwijl er
overal muziek klinkt en de
sfeerlichtjes branden. En
wat is er weer heerlijk gekookt!
Er zijn geluiden opgevangen dat het kerstkoor van
ouders toch wel heel erg gemist is. Herkansing
volgend jaar? Vindt u het leuk om met elkaar te
zingen, dan ontstaat er zo weer een kerstkoor.
Houdt u gerust de oproep volgend jaar in de gaten.
Donderdagochtend hebben wij onze kerstviering
gehad. Bijzondere optredens uit alle groepen.
Dans, zang, rap, gedichten, het kon niet op.
Opvallend is dat steeds meer kinderen hun talent
ontdekken in het spelen van een instrument.
Heerlijk om er met elkaar van te genieten.

AUTOVOORU.NL SPONSOR SCHOOLSHIRTS
Tijdens de
kerstviering op
donderdagochtend
is ons nieuwe
schoolshirt
onthuld. Wij
hebben een
sponsor gevonden
in de vorm van
autovooru.nl Zij
hebben de shirts
totaal bekostigd.
Wij zijn erg blij
met de shirts en
zijn tijdens
toernooien etc.
goed herkenbaar
aan ons mooie logo
op deze shirts.

KERSTVOETBALTOERNOOI
Maandag 23 december is er weer het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen.
Er doen dit jaar twee teams van De Meander mee.
Er is een meisjesteam uit groep 7. Zij spelen in
sporthal Zielhorst. De eerste wedstrijd spelen zij
om 13.45 uur. Het tweede team is een jongens
team uit groep 8. Zij spelen hun wedstrijden in
sporthal Icoon te Vathorst. Zij spelen hun eerste
wedstrijd om 13.00 uur.
Wij wensen beide teams veel speelplezier en
succes!
HULPOUDERS HARTELIJK DANK!
In deze nieuwsbrief ook ruimte om al ouders die
op welke wijze dan ook hun kostbare vrije tijd
inzetten voor school, eens heel hartelijk te
bedanken. Zonder uw inzet zouden er geen extra
activiteiten kunnen plaatsvinden. Hierbij valt te
denken aan niveaulezen, flitslezen, interactief
lezen bij kleuters, verkeersactiviteiten, etc. Maar
ook informatie afkomstig van bijvoorbeeld de
Ouderpraatredactie zou ons anders niet bereiken.

En wat te denken van alle inzet tijdens
festiviteiten zoals het onlangs gevierde
Sinterklaasfeest en het kerstfeest. Dit zou
zonder hulp niet mogelijk zijn. Ook andere inzet
binnen de school wordt bijzonder gewaardeerd.
Nogmaals, HARTELIJK DANK!
Vriendelijke groeten,
Joop Stas

HELE FIJNE FEESTDAGEN!!!
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Kerstbijlage namens de Ouderpraat
Wist u dat…..
• Het woord Kerstmis vooral wordt gebruikt door katholieken?
• En het woord kerstfeest vooral gebruikt wordt door protestanten?
• met Kerstmis de geboorte van Jezus-Christus gevierd wordt?
• In de vierde eeuw keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit
vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor zorgden dat Kerstmis op 25 december zou
worden gevierd?
• De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) terug gaat op een
vruchtbaarheidssymbool? Over de ouderdom van het gebruik als kerstboom lopen de
bronnen zeer uiteen.
• De Kerstman een afstammeling is van Sinterklaas en ook in verband gebracht wordt
met kabouters (Nisse of Tomte), zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van
Myra, teruggaat? Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar
Amerika. In Amerika werd Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer
dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een
rood pak, maar hij is inmiddels ontdaan van alle religieuze symboliek.
• In Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk men een maretak op in huis ophangt?
Deze altijd-groene epifyt is het symbool van vriendschap en vruchtbaarheid. Een
meisje dat per ongeluk onder de maretak staat, mag door een jongen worden gekust.
En andersom natuurlijk.
• In Rusland en andere Oosters-orthodoxe landen in Oost-Europa men in plaats van de
kerstman Vadertje Winter heeft? Deze is in de tweede helft van de twintigste eeuw
gelijk gemaakt aan de "coca-colakerstman". Oorspronkelijk werd Vadertje Winter door
de communistische overheden verspreid als atheïstisch folkloristisch alternatief voor
de orthodoxe kerstviering. Ook wordt Kerstmis daar 13 dagen later gevierd, omdat in
Rusland tot 1917 in plaats van de Gregoriaanse de Juliaanse kalender werd gebruikt.
De Juliaanse kalender bepaalt nog altijd het Russische kerkelijk jaar.
• Er in de volgende landen Kerstmis gevierd wordt: Australië, België, Congo,
Denemarken, Duitstalige landen, Engelstalige landen, Filipijnen, Finland, Frankrijk,
Griekenland, IJsland, India, Iran, Italië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Polen,
Rusland, Scandinavië, Servië en Montenegro, Spanje, Venezuela, Verenigde Staten
en Zuid-Afrika?
• Voor meer info willen we je graag doorverwijzen naar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstgebruiken_wereldwijd

Groet namens de Ouderpraat,
Daniëlle van der Steen-Pellen

Fijne dagen allemaal!
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