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Directie
Beste ouders, verzorgers,
Als u deze JJ ontvangt, heb ik net mijn oogoperatie (staar)
achter de rug. Deze week ben ik niet op school. Het team
neemt waar en houdt een oogje in het zeil en Petra Ehlert is
aanspreekpunt. U kunt mij, indien nodig, mailen. De
schoolfoto's heeft u ontvangen, deze kunt u deze week nog
nabestellen tot 22 november a.s. Gelukkig is, ondanks alle
aangescherpte corona-maatregelen, de Sint toch aangekomen
in ons land. Wat dit betekent voor onze school, leest u in dit JJ.
De school is in ieder geval prachtig versierd.

Ook wij als school hebben onze regels weer ietwat
aangescherpt. Mocht uw kind een mobiele telefoon
meenemen naar school, dan wordt deze bij binnenkomst in de
klas ingeleverd bij de leerkracht. Aan het eind van de
schooldag wordt deze weer teruggegeven, indien uw kind
overblijft. Anders bij het naar huis gaan.

Sinterklaas schoen zetten
Op dinsdag 24 nov mogen de kinderen hun gymschoen zetten
op school. Ze hoeven dus geen schoen mee naar school te
nemen omdat ze hun gymschoenen al mee naar school nemen
voor de gymles. De gymschoenen van de kleuters liggen al op
school.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op
school. Dit jaar zal het anders dan andere jaren zijn vanwege
de Coronamaatregelen. Dit houdt het volgende in:
Met de andere 2 scholen is in goed overleg afgesproken dat
Sint dit jaar de school helaas niet zal bezoeken. Sint werkt ook
vanuit huis. Dat betekent dat er GEEN intocht met de 3
scholen, ouders en alle kinderen op de Kiss en Ride zone zal
plaatsvinden. Dat is natuurlijk heel jammer. We zullen er alles
aan doen om de kinderen toch een leuk feest te bezorgen.
Natuurlijk zijn er cadeautjes, strooigoed en misschien ....
komen er toch nog een paar Pieten als verrassing. De kinderen
van groep 5 t/m 8 gaan surprises maken voor elkaar.
De groepen 1 t/m 4 volgen de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal. In deze groepen zal de verhaallijn verwerkt
worden. Het is dus leuk om uw kind thuis het
Sinterklaasjournaal te laten kijken! Alle kinderen zijn 's middags
om 12.00 uur vrij.

Oudergesprekken
Deze week zijn de oudergesprekken
met de juffen van de kinderen van
groep 1 t/m 7. De uitnodiging heeft u
ontvangen van de leerkracht(en). Denk
aan uw afspraak. De ouders van de
kinderen van groep 8 krijgen een
uitnodiging voor een gesprek in week
50.
Leerlingenraad
Ook dit jaar hebben we weer een
leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 3
leerlingen uit groep 6, drie uit groep 7
en drie uit groep 8.
Deze leerlingen hebben voor elke
groep inmiddels een ideeën bus
gemaakt. Woensdag jl. was de tweede
vergadering. De leerlingenraad is op
de foto gezet en we hebben het
fietsenprobleem besproken. De
brandweer is uitgenodigd voor een
vluchtroute voor de bovenbouw. In het
kader van de afvalvrije school is om
meer grijpers gevraagd. Ook de
vragen uit de ideeënbusjes zijn
behandeld.

Kunst- en cultuurlessen
Alle basisscholen in onze gemeente
krijgen Cultuurprogramma's
aangeboden. Een divers
cultuuraanbod op het terrein van
beeldende kunst, erfgoed, drama,
dans, literatuur en muziek.
Cultuureducatie draagt bij aan de
culturele en creatieve ontwikkeling van
kinderen. Juf Inge is onze cultuur
coördinator en heeft ook voor dit jaar
een mooi programma samengesteld
met Cultuureducatie. In de eerste serie
lessen kregen de leerlingen muziek
aangeboden. Bij deze muziek moesten
ze hun fantasie laten gaan.

Kunst- en cultuur-les van groep 8,
geschreven door Felicia en Fien
We zaten in de klas en we gingen in de
rij naar beneden naar de grote keuken.
Toen we daar waren, moesten we in de
kring gaan zitten op onze knieën. Toen
vroeg de juf of dat we onze ogen dicht
wilden doen en zette ze muziek aan en
ze vroeg ons waar we aan moesten
denken. De muziek klonk als een
donkere nacht die nooit meer op zou
houden. Maar dan ineens hoorde je en
vrolijke melodie, dus kwam er licht in
de duisternis. Toen de muziek klaar
was, ging iedereen aan een tafel zitten
en gingen we een landschap tekenen.
Toen we klaar waren, gingen we naar
iedereens tekening bekijken. Toen
waren we klaar. (Zie onze tekeningen
op de foto)

Agenda

Gefeliciteerd
20 november Don

groep 1/2 GR

21 november Luna

groep 8

Josefien

groep

Spreuk:
Met beide voeten op de grond kom je geen stap verder.

16 t/m 20 november: tien minuten gesprekken.

