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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Na de geslaagde binnenkomst van Sint en Pieten vorige 
week woensdag per motor, staan deze twee weken in 
het teken van de winter. De korte dagen, het donkere 
natte weer, samen warm binnen bij elkaar zitten, 
nadenken en praten over wat er afgelopen jaar is 
gebeurd.  
Eerst wordt echter het thema Mijn Leven komende 
week afgerond. En samen sluiten we dit kalenderjaar 
2019 af met de kerstviering: samen stilstaan bij de 
wereld om ons heen. 
Wij bedanken iedereen voor de hulp afgelopen periode! 
Laten we de kerstgedachte in leven houden, goed voor 
elkaar zorgen en elkaar helpen waar dat kan. We 
wensen iedereen fijne dagen en een mooie afsluiting 
van 2019! 
 
 Team Bekkumer 
 

 
 
 

Wij wensen jullie…. 
iets goeds, iets lekkers 
iets geks, iets gekkers,  
iets aardig, iets liefs 
maar hoe dan ook, iets positiefs! 
Fijne dagen!! 

 
 

 THEMA MIJN LEVEN: AFRONDING 
 
Thema Mijn Leven wordt als volgt afgerond: de 
onderbouw heeft diverse feesten onderzocht en maakt 
een eigen invulling van het kerstfeest. De middenbouw 
gaat woensdag nog naar de Broederenkerk (en 
misschien de Lebuïnuskerk) en zij ronden donderdag 
hun onderzoek naar de 5 wereldreligies af. De kinderen 
van de bovenbouw verwerken hun antwoorden over 
verschillende ziekten en aandoeningen (‘Je zal het maar 
hebben’)  in een multimediale variant: een 
klokhuisfilmpje of een informatieve ClippHanger. 
Donderdag presenteren de kinderen hun ervaringen aan 
elkaar.  
 
 

    THEMA TECHNIEK: START 
 
Dinsdag 7 januari start thema Techniek. Hierbij gaan de 
bovenbouwkinderen aan de slag met Bruggenbouwen, 
de middenbouw onderzoekt de wereld van Leonardo da 
Vinci. De onderbouw gaat bouwen in de meest brede 
zin van het woord. Dit thema wordt donderdag 12 
maart afgesloten (ja, dat duurt nog even) met een 
viering waarbij ouder(s) en verzorger(s) ook uitgenodigd 
worden.   

 
EEN FIJNE VAKANTIE EN TOT 6 JANUARI! 
 
 
 
 
 
 
 

19 DECEMBER 
Kerstviering op school 17:00 – 18:30 
uur 

19 DECEMBER 
17:15 optreden onderbouw 
17:35 optreden bovenbouw 
17:55 optreden middenbouw 

20 DECEMBER Kerstvakantie start om 14:00 uur 

6 JANUARI Nieuwjaarsviering 


