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Sint, Kerst en dan…vakantie!!
De afgelopen weken schakelden we, vlot en flexibel als we zijn, over van Sint- naar kerstsfeer.
Liedjes klonken overal, lampjes in de gangen, het was erg gezellig. Kippenvel kregen we elke
ochtend wanneer de kinderen of de ouders óf het team zong(en).
De decembermaand vraagt veel van de leerlingen, van de leerkrachten en het ondersteunend
personeel. Daarom zijn we heel blij met de vele extra handen die telkens weer uitgestoken
worden door jullie, ouders en verzorgers.
Samen maken we deze school. Samen leren, werken en groeien we. Samen geven wij jullie
kinderen, onze leerlingen, een mooie, stevige basis en bereiden we ze voor op de samenleving
waarin zij als sociaal en zelfredzaam individu kunnen functioneren.
Met heel veel plezier en passie zullen we dit ook in 2017 weer (graag samen) realiseren.
Serious Request
De kinderen van de midden- en bovenbouw maakten prachtige kerststukjes bij juf Cornelie. Veel
mensen vonden deze ook mooi en gaven er flink wat geld voor.
De leerlingen uit groep I zongen hun keel schor en verdienden daarmee € 150,-.
De collecte in de kerk bracht ook nog flink wat geld op.
Al met al kunnen wij het prachtige bedrag van € 1301,09 doneren om bij te dragen aan het
voorkomen van longontsteking bij kinderen. Iedereen hartelijk bedankt!
Gevonden in de kerk
Achtergebleven (en nog liggend) in de Badkapel zijn een blauw gestreepte maillot en een paar
mooie skihandschoenen. Mocht je ze nodig hebben dan weet je ze te vinden.
Foto’s kerstviering
De bijzonder mooie foto’s die Jeroen van der Meyde maakte, zijn te bestellen via deze link.
Wachtwoord: CMSABEEL2016.
Jumbo spaaractie
Het bedrag dat werd ingezameld bij de Jumbo-scholenactie (ruim € 500,-) is besteed aan een
aantal mooie materialen. Na de vakantie worden ze bezorgd… spannend!
Naschools activiteitenaanbod
Hierbij doen we de verheugende mededeling dat wij vanaf 9 januari a.s. een aanbod hebben
van diverse naschoolse activiteiten op verschillende dagen van de week. Samen met de
Valkenbosschool realiseren wij deze mogelijkheid.

Het gaat om series van tien lessen waarin kinderen van alles kunnen doen. Het aanbod varieert
per leeftijdscategorie en is divers: van kleuter hiphop tot fotografie, van koken tot EHBO. De
financiële bijdrage is €10,- per kind per periode van tien lessen.
Skills for Kids gaat de organisatie hiervan op zich nemen. Z.s.m. krijg je een link naar hun site
waar ons aanbod is te vinden en waar ook ingeschreven kan worden.
Bezetting
Door ziekte, (studie)verlof of vertrek van collega’s wil de bezetting van een klas nog wel eens
wisselen. Hierbij de stand van zaken na de kerstvakantie.
Groep A en groep H: Emiline herstelt langzaam maar zeker en zal na de vakantie nog niet te
zien zijn in groep A maar wel in groep H waar ze haar stage zal hervatten.
De afgelopen weken werkte Marijke met veel plezier als invaller in groep A maar ze geeft het
stokje ook graag weer over aan Dominique; zij is weer in het land. Op woensdag en donderdag
zal zij in de voor haar vertrouwde groep A werken.
In groep C zal Marijke op elke donderdagochtend twee uurtjes waarnemen, zodat Ilona aan alle
kleuterklassen een les Schrijfdans kan geven.
In groep D werkt Dominique op Dewi’s vrije vrijdag.
In de bovenbouw is Ben herstellende van zijn longontsteking. Hij zal ook na de vakantie elke dag
op school zijn waarbij hij steeds meer uren en Hugo steeds minder uren zal werken in groep K.

Het team van CMS De Abeel wenst jullie
hele fijne feestdagen en een goed, gezond en gelukkig 2017

