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Kerstmusical “een bijzondere Kerst”
Vanavond gaan we genieten van alle talenten van onze school, alle talenten zijn aan bod gekomen
en zijn op diverse manieren verwerkt in de musical geregisseerd door Jeffrey.
We wensen alle leerlingen vooral veel plezier en succes met de voorstelling!
Na de musical gaan de kinderen heerlijk genieten van het kerstdiner op school.

Hartelijk dank!
We hebben van een ouder deze mooie duo-driewieler geschonken gekregen.
Hartelijk dank hiervoor! De kleuters zullen hier met heel veel plezier op
fietsen.

En ook willen we alle ouders heel hartelijk bedanken die meegeholpen hebben:
aan de kerstversiering in school, kerststukjes maken met de klassen, diverse
hand- en spandiensten rondom de musical en de hapjes voor het a.s. kerstdiner.
Jullie inzet waarderen we enorm!

Het is weer december……de donkerste tijd van het jaar, maar door alle feestelijkheden
ook een tijd van LICHT, WARMTE en GEZELLIGHEID.
Helaas niet voor iedereen, er zijn ook mensen die het in deze tijd (extra) moeilijk hebben.
Hopelijk vinden ook zij een lichtpuntje in deze dagen!
Wij wensen iedereen een fijne tijd toe, en een goed begin het jaar 2019!
Team bassischool de Akker

De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

Diverse activiteiten in de regio tijdens de kerstvakantie:
Kerstmusical in Bodegraven
Op zaterdag 22 december zullen de Kisi kids de kerstmusical ‘de hemel op stelten’ komen opvoeren in de
Willibrordus Kerk in Bodegraven.
Het thema van ‘De hemel op stelten’ is de wonderbaarlijke aankomst van Jezus op aarde,
vanuit een hemels perspectief: Jezus is waarlijk Gods zoon en Hij werd mens om ons te
verlossen. De inhoud samengevat: Er heerst grote opwinding in het hemelse engelenkoor,
want de dirigent oefent met de engelen voor een heel bijzondere gebeurtenis: de engel
Gabriël wil hun namelijk allemaal meenemen naar de aarde, om daar aan de herders de
geboorte van Gods zoon Jezus te verkondigen.
U komt toch ook op 22 december genieten van deze bijzondere kerstmusical samen met uw kinderen? Een leuke
belevenis om de kerstvakantie mee te beginnen en samen toe te leven naar het Kerstfeest!
De musical begint om 19:00uur. Aanvang vanaf 18:30uur, een kaartje kost 4 euro en is verkrijgbaar aan de deur.
Voor meer informatie over de KISI Kids kijk op www.kisi.nl

Kom meespelen in het kerstverhaal!
2e kerstdag om 14.30 uur
“kindje wiegen”
Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige baby'tje dat dit jaar de hoofdrol van
kindje Jezus speelt? Kom dan Tweede Kerstdag naar de Joannes de Doper Kerk en
speel mee in het kerstverhaal. Op een mooie en eenvoudige manier wordt het
kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld en gespeeld. De kinderen mogen
meespelen als engeltje, schaapje of herder en zo komen ze allemaal bij kindje Jezus in de kerststal. Het is een
ontzettend leuk gezicht en het duurt niet zo lang; om ongeveer 15.15 uur is het weer afgelopen. Na afloop is er in
de kerk voor een ieder die dat wil iets te drinken. Jullie zijn allemaal van harte welkom!
Het adres is A.P. van Neslaan 50 in Boskoop
Werkgroep Kindje Wiegen

Kindertheatervoorstelling over scheiding
‘Er was eens een gezin…..’
Op vrijdag 4 januari 2019 vindt de kindertheatervoorstelling ‘Er was eens een gezin’ plaats in de Brede School
Boskoop, van 14.30 tot 15.30 uur.
‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die met een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen
van 6 t/m 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s. Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg
te lachen. Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen achter te blijven
en over aandacht durven vragen voor jezelf.
Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies, dan is deze humoristische familievoorstelling echt iets
voor jullie!
Datum en locatie
datum:
vrijdag 4 januari 2019
Tijd:
14.30 – 15.30 uur
Locatie:
Brede School Boskoop (Snijdelwijklaan 4a)
Kosten:
gratis
Voor meer informatie of aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

