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De Nationale Voorleeswedstrijd.
In de groepen 7 en 8 zijn voorrondes gehouden
om mee te doen aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. De winnaars uit deze
groepen, Rania, Hanan, Abdel en Merna,
hebben hun voorleestalent laten horen aan de
jury van de school; een aantal juffen en
kinderen. Het is erg spannend geweest maar we
hebben een schoolkampioen: Hanan uit groep
7b! Zij gaat door naar de volgende ronde! En
wie weet zit de volgende Nationale
Voorleeskampioen bij ons op school!

heuse discolamp die gebruikt werd bij het
verstoppertje spelen. Deze lamp kreeg meester
Joris te leen van de ouders van Ruby Koorn uit
groep 3A. De ouders van Ruby hebben besloten
de discobal aan
school te
schenken, omdat
de kinderen het
zo leuk vinden.
Hiervoor onze
hartelijke dank.
Nieuw buitenspeelmateriaal.
Voor de groepen 3 t/m 8 is voor meer dan
€1000,- buitenspeelmateriaal besteld; € 500,uit het budget naschoolse sport- en
ouderbijdrage en de rest uit de eigen middelen
van school. Een deel van het materiaal is
inmiddels binnen gekomen. Dit is voor de
groepen 3 t/m 8. Meester Joris en Ian verdelen
het buitenspeelmateriaal.

Team
Na de kerstvakantie komt juffrouw Gery weer
terug. Op woensdag is zij in groep 3B van
meester Marnix. Hij gaat een dag minder
werken. Ook juf Githa gaat een dag minder
werken, juf Gery gaat ook deze dag opvangen.
De andere dagen gaat zij ondersteunen in de
groepen 1/2.
Discolamp
In deze tijd van het jaar is het natuurlijk erg
spannend om tijdens de gymles verstoppertje in
het donker te spelen. Dit jaar was er zelfs een

Per leerjaar één roze bal (afgooispelen),
multispeelbal (King spel of tafelbal) en een
basketbal. Er zijn twee voetballen voor het
pannaveldje. De multispeelballen en de
waveboards hopen wij zo snel mogelijk binnen
te krijgen.
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Activiteiten in OBA Geuzenveld
Zaterdag 6 januari vindt er in de bibliotheek een
muzikale voortelling plaats; ‘De nacht wacht’
(3+). Deze magische voorstelling gaat over
slapen, dromen en bijzondere klanken.
Er is een voorstelling van 11.30-12.30 uur en
een tweede voorstelling van 15.00-16.00 uur.
Het is gratis voor leden met een OBA-pas.
Daarnaast zijn er in de maand januari ook nog
allerlei activiteiten voor de verschillende
leeftijdsgroepen. Kijk bij de bibliotheek voor een
overzicht.

Namens Kind en Motoriek wensen wij u een
hele fijne decembermaand en een fantastisch
2018!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek
en interessante speltips ontvangen? Like ons dan
op www.facebook.com/kindenmotoriek
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze school
bezocht. Hij had twee Pieten bij zich. De Sint is
door de leerlingen
van de groepen 1
t/m 5 verwend met
allerlei optredens en
tekeningen. De
leerlingen zijn door
de Sint en zijn pieten
verrast met leuke
cadeaus.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben
middels een gezellig spel elkaar verrast met een
cadeau. Het was een gezellige, feestelijke dag.
Kerstfeest
Na alle spanning van Sinterklaas brak de periode
voor het kerstfeest aan. Het feest van samenzijn
en vrede. Dit hebben wij ook dit jaar weer
vormgegeven door allerlei gezamenlijke
activiteiten. De groepen 1 /2 hebben een
prachtige voorstelling voor en met elkaar
gemaakt over het kerstverhaal. Er waren veel
ouders die kwamen kijken.

Het kerstkoor heeft weer prachtig gezongen
voor de ouders en de leerlingen. Alle koorleden
en meester Marnix; bedankt voor het prachtige
optreden.
En natuurlijk ons jaarlijks kerstdiner in de avond.
Iedereen heeft weer ontzettend zijn best
gedaan en er was weer volop heerlijk eten
aanwezig. Dank aan alle kokken en kokkinnen.
Oud en nieuw
Het laatste feest dat dit jaar nog plaatsvindt is
Oud en Nieuw. Met oliebollen en vuurwerk
wordt het oude jaar afgesloten en het nieuwe
jaar verwelkomd. Het team van de
Timotheusschool wenst u allen een fijne
jaarwisseling toe en een gezond en mooi 2018.
Maar nu eerst genieten van een welverdiende
vakantie. Wij zien u weer op maandag 8 januari.

Belangrijke data
23 december 2017
25 & 25 december 2017
31 december 2017
1 januari 2018
8 januari 2018
23-24-25 januari 2018
24 januari 2018
5 februari 2018
19 en 21 februari
22 en 23 februari

start kerstvakantie
Kerstmis
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
Start school
Adviesgesprekken groep 8
Nationaal Voorleesontbijt
(groep 1 t/m 3)
Studiedag, leerlingen vrij
Rapportgesprekken
Studiedag, leerlingen vrij
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