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Deze week vieren wij de derde Advent en gaat de derde kaars aan. Het 

wordt zo steeds lichter en de tijd naar het Feest dat voor ons ligt wordt al 

korter.  

Tijdens ons Adventsproject verschijnt er in alle groepen een engel die de 

geboorte van Johannes en van Jezus aankondigt. De engel komt ook op 

de Adventstafel en is zo het derde voorwerp. Hieronder leest u de 

verhalen die hierbij aan de orde komen.  

Godsdienstige vorming 

Zo af en toe staat een verhaal die we aan de kinderen willen 

vertellen niet in de Prentenbijbel en maken we gebruik van 

andere kinderbijbels. Deze week worden er 2 verhalen gelezen 

uit de bijbel die heet Volg mij. De kinderen luisteren naar 

verhaal 68: Een blij bericht voor Zacharias en verhaal 69: 

Een blij bericht voor Maria. De priester Zacharias en zijn 

vrouw Elisabet zijn al oud. Ze zouden heel graag een kind willen 

krijgen en hebben hier vaak om gebeden. Op een dag komt er een engel in de tempel en 

vertelt aan Zacharias dat zijn gebeden zijn verhoord en dat ze een zoon zullen krijgen. 

Zacharias gelooft de engel niet meteen en kan daardoor niet meer praten totdat zijn zoon 

is geboren.   

In het tweede verhaal horen de kinderen dat Maria bezoek krijgt van een engel. Deze 

engel vertelt dat ze een zoon krijgt die ze de naam Jezus moet geven. Het zal de zoon 

van God zijn. Bijbel: Lukas 1:5-56. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Luister eens! De priester Zacharias krijgt in de 

tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen 

een kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazareth 

krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een Engel. Jezus 

zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar 

haar tante om het geluk met haar te delen. Bijbel: Lucas 1:5-56. 

 
Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt 

goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen.  

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- Pak alle benodigde spullen (blokje, pen, potlood, gum). 

- Werk rustig aan de taak/taken 

- Leg je blokje op tafel. 
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Jeelo – kerstmarkt  

We zijn de afgelopen tijd heel hard aan het werk met de voorbereidingen voor onze 

kerstmarkt. Dit past helemaal bij de afsluiting van ons project: ‘Omgaan met geld’. We 

hadden de kerstmarkt heel graag fysiek gehouden maar helaas kan dat met de huidige 

maatregelen niet doorgaan. We laten ons niet uit het veld slaan en we organiseren het 

nu op een andere manier! Elke klas heeft iets leuks, lekkers of moois gemaakt om te 

verkopen. Daar moest van tevoren goed over nagedacht worden. Waar maken we winst 

mee? Wat is de inkoopprijs? Hoe maken we reclame? In de bovenbouw moesten de 

kinderen zelfs een bedrijfsplan schrijven. De verkoop ziet er in alle groepen een beetje 

anders uit. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht van uw kind(eren) via 

Social Schools. Houd dat dus goed in de gaten want de verkoop begint al op dinsdag 14 

december om 15.00 uur!  

Wat gaan we eigenlijk doen met het geld dat we 

ophalen bij de kerstmarkt?  

De helft van het opgehaalde geld gaat naar een goed doel. 

Het PBS-kidsteam heeft hiervoor de voedselbank in Assen 

uitgekozen. Er zijn tijdens dit project ook groepen uit de 

bovenbouw op excursie geweest naar de Voedselbank om te 

kijken hoe het daar reilt en zeilt. Een mooi doel, dicht bij 

huis!  

De andere helft van het opgehaalde geld gaat naar de eigen klas! De kinderen mogen – 

samen met de juf of meester – beslissen wat ze ermee willen gaan doen. Willen ze er een 

nieuwe voetbal voor kopen? Een lekkere traktatie halen voor de klas? Een leuk uitje 

plannen met elkaar? Een kunstenaar inhuren om iets leuks te maken? Het mag allemaal! 

Op deze manier leren de kinderen ook omgaan met geld en.. we gunnen de kinderen in 

deze rare tijd heel erg zo’n leuke opsteker die ongetwijfeld goed zal zijn voor het 

groepsgevoel!   

We houden u op de hoogte!  

Kerstroute in Peelo  
Een aantal mensen in Peelo heeft de handen ineen geslagen om in deze tijd 

iets moois te organiseren.   

Vrijwilligers van de kerk in Peelo en vrijwilligers van de 

activiteitencommissie van het Markehuus hebben samen het plan opgevat 

om een lichtjestocht uit te zetten, die in de week voor de Kerst elke dag 

gelopen kan worden.  

Voor deze lichtjestocht zijn veel potjes nodig, daarom willen we u vragen 

om glazen potjes te verzamelen. De maat van deze potjes doet ertoe: de 

zgn. Olvaritpotjes zijn te klein, er wordt gevraagd naar zgn.groentepotjes en 

jampotjes. De potjes graag aanleveren zonder etiketten en deksel. De potjes mogen mee 

naar school genomen worden en ingeleverd bij de leerkrachten. Dit kan tot en met 

vrijdag 17 december.  

Er zijn  nog veel meer potjes nodig, dus graag uw aandacht 

hiervoor! 
Hieronder meer informatie over de kersttocht. Onder de huidige maatregelen mag deze 

route door gaan.  
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