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Agenda
24 december t/m 4 januari
10 januari
13 februari
15 februari
20 februari
22 februari t/m 3 maart

Kerstvakantie
Afscheid meester Adriaan
Studiedag (kinderen vrij)
Rapporten mee
10 minuten gesprekken
Studiedag en voorjaarsvakantie

Van de directie
Vandaag bij ons
https://www.youtube.com/watch?v=mK0TJnypJeQ

zouden we engelen horen zingen, engelen horen
zingen?

Als U vandaag bij ons zou komen,
waar zouden wij U vinden, waar zouden wij U
vinden?
Zou het journaal dan met U openen
of komt U stilletjes in ons midden, stilletjes in ons
midden?

Of zouden wij ze niet meer horen
door onze alledaagse dingen, alledaagse dingen?

Zou Uw moeder dan een vrouw zijn
uit een middenstandsgezin,
een tiener uit Amerika
of een bootvluchteling?
Vandaag bij ons.
Hoe zou U komen?
Vandaag bij ons.
Waar zou U wonen?
U bent bij ons,
ons allemaal.
Niemand uitgezonderd.
Wat een kerstverhaal!
Als U vandaag bij ons zou komen,

Zouden media U vinden
voor de herders zijn geweest?
Wordt U afgedaan als nepnieuws
of geloven wij nog steeds?
Vandaag bij ons.
Hoe zou U komen?
Vandaag bij ons.
Waar zou U wonen?
U bent bij ons,
ons allemaal.
Niemand uitgezonderd.
Wat een kerstverhaal!
U bent bij ons.
U laat U vinden.
Wij zullen met
de engelen zingen.
Nu is er hoop
voor elke tijd.
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God zal bij ons zijn!

©2018, Tekst & Muziek: Matthijn Buwalda & Freek van der Brugge
Met deze prachtige en passende tekst willen wij u fijne en mooie dagen toewensen.
Tot ziens op 7 januari 2019!

Afscheid meester Adriaan
Een onderdeel van het afscheid van meester Adriaan is een receptie voor ouders die op 10 januari na schooltijd
zal plaatsvinden.

Voedselbank
Vandaag zijn de gevulde kratten door de voedselbank opgehaald.
Wat waren ze er blij mee! Naast de gevulde kratten konden we
voedselbank.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.

