abeel actueel
nieuwsbrief van christelijke montessorischool de abeel
Kerst 2016
Vorig jaar vierden we Kerst op school en dit jaar in een kerk, De Nieuwe Badkapel in
Scheveningen. Volgende week donderdagavond 22 december is het zo ver, van 18:15
uur tot 19:15 uur zullen we met elkaar zingen, kijken, luisteren en genieten.
Het is dit keer tevens de afsluiting van het kalenderjaar, van de schoolperiode tussen
herfst en Kerst. Vrijdag 23 december zijn de kinderen namelijk al vrij omdat het team een
studieochtend (met kerstlunch!) heeft.
In deze nieuwsbrief vind je belangrijke informatie over de komende week. Noteer tijden
van bijvoorbeeld de zangochtenden alvast ergens: het is voor je kind(eren) prettig als ze
vanaf het begin kunnen meezingen.
Thema
Het thema van dit jaar is ‘Kinderen van goede wil’.
Kerstmis is een feest dat wereldwijd wordt gevierd. Alsof de vele religieuze, culturele,
etnische en sociale grenzen er niet meer toe doen. Het is een moment waarop we op
zoek gaan naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Blijkbaar is er een
universeel verlangen naar vrede en warmte die de conflicten en kilte in de rest van het
jaar kunnen overwinnen. Voor even zijn de mensen van goede wil…
We behandelen in de hele school de advent. ‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord
adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven we namelijk toe naar het kerstfeest,
wanneer we vieren dat Christus naar deze wereld is gekomen als een klein Kind in een
kribbe. Die tijd van voorbereiding duurt vier weken. Op de vier zondagen die in deze
periode vallen, wordt in veel kerken elke week een kaars aangestoken. Daarmee wordt
gesymboliseerd dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht. Jullie
zagen wellicht de vier kaarsen al op de ramen van de klassen.
De bovenbouw besteedt aandacht aan Serious Request. Dat is het goede doel waar de
opbrengst van de collecte na de viering naar toegaat (tip: neem wat contant geld mee).
Elders in deze Abeel Actueel vind je meer informatie over deze actie.

Samenzang/muziek
Ook dit jaar worden er ‘s ochtends weer optredens verzorgd door alle kinderen uit alle
bouwen. Hieronder kun je zien wie welke dag aan de beurt is.
Degenen die gaan zingen worden tussen 8:00 uur en 8:15 uur op het plein verwacht.
Er wordt gezongen van 8:15 uur tot 8:30 uur.
Maandag
19/12

Dinsdag
20/12

Woensdag
21/12

Donderdag
22/12

Bovenbouw en
middenbouw

Onderbouw

Ouderkoor

Leerkrachtenkoor

Versieren Badkapel
We willen de kerk voor deze gelegenheid nog mooier maken dan zij al is. Voor
donderdag 22 december zoeken wij ouders die vanaf 12:30 uur willen helpen met het
versieren van De Nieuwe Badkapel. Je kan je aanmelden via de schoolapp of per mail
bij Ilona (OB) ilona@montessori-cms.nl , bij Anne (MB) anne@montessori-cms.nl, en bij
Benjamin (benjamin@montessori-cms.nl (BB). Extra leuk is het dat een aantal kinderen op
dat moment in de kerk aan het oefenen is voor de viering.
Viering
De viering is dus op do. 22 december 2016 van 18.15-19.15 uur. Het ouderkoor start
om 17.55 uur met zingen.
Kinderen die een rol hebben in de viering worden om 18:00 uur verwacht in de kerk,
eerder is niet nodig en niet later niet wenselijk.
We vragen die kinderen (met een rol) om al verkleed naar de viering te komen. Als dat
niet lukt, geef dan de benodigde kleren en attributen mee.
Als kinderen toch ter plaatse moeten omkleden is daarvoor gelegenheid tussen 18:00 uur
en 18:10 uur in de kleedruimte van de kerk, ouders van kleuters mogen mee om hun kind
te helpen als dat nodig is.
We vragen de kinderen om tijdens de viering op hun jas te gaan zitten of jou als ouder
om de jas mee te nemen naar je eigen plaats omdat dat het verlaten van de kerk na
afloop vergemakkelijkt.
Ophalen na afloop (elke keer weer een uitdaging…)
Iedereen blijft zitten tot de klas van zijn/haar jongste kind wordt genoemd.
Het ophalen van de kinderen uit hun banken verloopt per groep. Elke groep wordt
opgenoemd, te beginnen bij de onderbouw. Als de groep van je jongste kind aan de
beurt is, mag je ook je andere kind(eren) al meenemen naar buiten.
Let op: rondom de kerk is slechts een klein pleintje met daarnaast een drukke weg.

Parkeren/vervoer
De viering is in De Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90.
Er is een (kleine) fietsenstalling aanwezig.
Rondom de Nieuwe Badkapel is het betaald parkeren van 13:00 tot 24:00 uur. Parkeren
is vrij op de Nieuwe Parklaan tot aan de kruising met de Nieuwe Duinweg vanaf het
centrum gezien.
Tram 9, van/naar Den Haag CS en Den Haag HS, stopt voor de Nieuwe Badkapel bij
halte ‘Nieuwe Duinweg’.
Bus 21 stopt naast de Nieuwe Badkapel, halte ‘Nieuwe Parklaan’.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte gaat naar Serious Request 2016.
Longontsteking is wereldwijd de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van 5 jaar en
jonger. Het doodt meer kinderen dan hiv en aids, malaria en mazelen bij elkaar
opgeteld. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking.
Dat zijn bijna 2.500 kinderen per dag. Een longontsteking is erg gevaarlijk,
maar hoeft niet dodelijk te zijn. Met de juiste middelen en kennis is longontsteking
eenvoudig te voorkomen en te behandelen. Zo vanzelfsprekend als dit is in Nederland,
zo groot is het gebrek hieraan in de meeste ontwikkelingslanden.
Deze stille ramp speelt zich vooral af in de Hoorn van Afrika en ten zuiden van de
Sahara, maar ook in landen als Ivoorkust. De mensen in deze gebieden zijn ontzettend
arm. Er heerst veel armoede en er is nauwelijks kennis over de ziekte. Vooral kinderen
van vijf jaar en jonger in arme plattelandsgebieden zijn kwetsbaar. Hun weerstand is
vaak slecht, waardoor ze sneller vatbaar zijn voor longontsteking. Wat ook niet meehelpt
is dat veel arme gezinnen leven, slapen en koken in één ruimte. Als het eten binnenshuis
wordt bereid op houtskool of mest, ontstaat er ongezonde rookvorming. In combinatie
met slechte ventilatie kan dit dodelijk zijn.

Deze kinderen kunnen gered worden met de juiste behandeling én goede informatie.
Voorkomen en genezen is cruciaal, maar helaas niet vanzelfsprekend. Ouders
beschikken vaak niet over de juiste kennis en hebben ook nog eens slechte toegang tot
goede medische zorg en levensreddende antibiotica.
Met een aantal doeltreffende oplossingen kan het Rode Kruis longontsteking voorkomen
en behandelen. Het Rode Kruis ondersteunt vaccinatiecampagnes, leert ouders en
gezondheidsmedewerkers hoe longontsteking voorkomen kan worden en hoe ze de
ziekte kunnen herkennen en behandelen. Vrijwilligers informeren ouders over het belang
van goede (borst)voeding, hygiëne en een rookvrij huis.
Met 3FM Serious Request 2016 willen 3FM en het Rode Kruis de overlevingskans van
vele jonge kinderen in ontwikkelingslanden zoals Ivoorkust, Ethiopië en Soedan
vergroten, zodat zij een eerlijke kans krijgen om op te groeien en zich te ontwikkelen.

Overig nieuws:
Slimme boefjes
Er is weer een nieuwsbrief verschenen van de Stichting
Slimme Boefjes. Nog steeds is het mogelijk om spullen af te
geven op school. Regelmatig komt iemand langs om deze
op te halen.
Declareren onkosten
Ouders, grootouders en anderen die overbleven in de onderbouw, vergeet niet je uren te
declareren via het formulier dat op de website staat. Renée Povel van de administratie
biedt graag ondersteuning indien gewenst.
Bijna vakantie… de vakantiepas is er weer!
Tot slot een bijzonder verzoek: de kleuters zouden heel blij zijn als iemand een kapotte
driewieler zou kunnen lassen. Ben jij zo kundig, meld het dan alsjeblieft aan meester
Steven.
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