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Agenda
 29 november: extra studie-

 13 december : studiemiddag

dag, leerlingen vrij
 4 december: sinterklaasfeest
op school

 20 december : Expeditie

gepersonaliseerd onderwijs
Bethlehem

Bijbelrooster
Weken 49 t/m 51: Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van
een kind in een kribbe, koninklijke geschenken,
het belang van delen en geven.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 49: Verlangen naar een kind (Lucas 1, 5-25;
57-79)
week 50: Een geschenk uit de hemel (Matteüs 1);
Drie wijze mannen (Matteüs 2, 1)
week 51: De wijzen komen bij het paleis (Matteüs
2, 2-9); Jezus wordt geboren (Lucas 2, 1-7)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 49: Toch nog! (Lucas 1, 5-57); Ook dat nog
(Matteüs 1, 20)
week 50: Jozef krijgt een droom (Matteüs 1, 2125); Aan het verkeerde adres (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Cadeaus voor een koning (Matteüs 2, 811); Ontsnapt (Matteüs 2, 13-23)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 49: Onmogelijke dingen (Lucas 1, 5-57); Dromen van trouwen (Matteüs 1, 20)
week 50: Een kostbaar kind (Matteüs 1, 21-25);
Twee koningen (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Goud, wierook en mirre (Matteüs 2, 811); Tweekoningen (Matteüs 2, 13-23)

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand december staat centraal: “Alle spullen goed idee, daar
doe je zuinig mee” .

Terugblik ouderavond
We kunnen met elkaar terugzien op een goede en
goed bezochte ouderavond die in het teken stond
van gepersonaliseerd leren en de vertaalslag naar
het ontwerp van de nieuwe school.
Frank Coert, onze begeleider in dit onderwijskundige traject, nam ons mee in de ontwikkelingen
van de toekomende tijd en de keuzes waar we
met elkaar voor staan. Daarna kwam Irene Snel
(DDOCK-Amsterdam) ons sfeerbeelden laten zien
die ten grondslag liggen aan het ontwerp van onze
nieuwe school.
De presentatie van Frank kunt u nog zien op deze
link :
http://prezi.com/hqig37vfftfe/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy
Voor de voorjaarsvakantie zullen we opnieuw een
informatieavond organiseren, houd daarom de
nieuwsbrief goed in de gaten.
4 december: Sinterklaasfeest op school
Omdat op de jaarkalender een andere dag was
gepland, willen we nogmaals onder de aandacht
brengen dat ons sinterklaasfeest op 4 december
plaats vindt. U hebt via de mail al de nodige informatie ontvangen.
20 december : Expeditie Bethlehem
Voor de derde keer vindt in Waddinxveen dit bijzondere evenement plaats. Vorige week ontving u
daar mail over: hebt u uw /hebben jullie je ticket
al gereserveerd?
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Vijfde Santa Run Waddinxveen
Op 16 december 2017 organiseert Rotary Club
Waddinxveen voor de vijfde keer de Santa Run.
Het kerstgevoel, het goede doel en een geweldige
dag met familie, vrienden en kennissen gaan hiermee hand in hand. Op deze dag zullen de straten
in Waddinxveen, in navolging van steden als Milaan, London, Sydney en inmiddels tientallen steden en dorpen in Nederland weer rood kleuren.

We starten de Santa funrun op het ‘Gouweplein’
in het winkelcentrum van Waddinxveen. Voorafgaand aan de start is er een swingende warmingup met onder andere een optreden van feestartiest Irvine.

party georganiseerd met o.a. dansoptredens van
Studio Da Danza en Toos, Pop school Waddinxveen en een Kerstmarkt.
De Santa Run is een initiatief van Rotary Club
Waddinxveen om geld in te zamelen voor meerdere (lokale) goede doelen. De goede doelen in 2017
zijn: Care for Family, Stichting Palet Welzijn Waddinxveen en gehandicaptensport in Waddinxveen.
Zie onze WEB site voor meer informatie over de
door ons ondersteunde goede doelen.
Inschrijven Je kunt je nu al inschrijven via Internet
en vanaf 4 december tm vrijdag 15 december bij
onze verkooppunten. Op zaterdag 16 december
kun je je nog tot 13.00 uur inschrijven bij Cultuurhuys de Kroon. Maar op = op! Kosten: € 9 per persoon ( € 7 voor kinderen tot 1.40 meter) incl gratis
kerstmanpak. Kijk voor meer informatie op
www.rotarysantarunwaddinxveen.nl en schrijf je
in!
Staking?
U hoorde het waarschijnlijk al: er wordt zeer
waarschijnlijk op 12 december opnieuw een landelijke stakingsdag gehouden voor leraren in het
basisonderwijs. Volgende week woensdagmiddag
is er nog een gesprek tussen onderwijsminister
Slob en vertegenwoordigers uit het veld over
werkdruk en salaris; het zou prachtig zijn als dit
nog tot een oplossing leidt.
Er is nog geen finaal standpunt ingenomen door
ons schoolbestuur over het al dan niet sluiten van
de LEV-scholen en ook in ons team wachten we
nog heel even af voordat we de discussie hierover
aangaan. Zodra er meer bekend is, laten we dat
uiteraard weten.
Kinderdagverblijf, peutergroep en BSO in het
nieuwe gebouw

De start van de Santa Run is om 13.30 uur. Honderden kerstmannen en kerstvrouwen leggen een
eenvoudig parcours van ruim 3 kilometer af. Sommigen hardlopend, anderen wandelend, een aantal met de hond, of met een kinderwagen, of in
een rolstoel. Iedereen draagt hetzelfde rode kerstpak die zij krijgen na inschrijving.
De finish is in het Coenecoop College aan de
Dreef, waar de lopers worden onthaald met een
medaille en gratis chocolademelk. En er is meer: in
het Coenecoop College wordt een gezellige after-

In onze nieuwe school is, naast een andere school,
ook ruimte voor kinderopvang van 0-13
jaar. Quadrant kindercentra is degene die deze
opvang in het nieuwe gebouw gaat organiseren. Wilt u alvast een plek op de buitenschoolse
opvang in het nieuwe gebouw of bij de nieuwe
scouting-bso (voor oudere kinderen) regelen? Of
heeft u interesse in een plekje voor uw kind(eren)
op het kinderdagverblijf (0-4 jaar) of de peutergroep (2-4 jaar)? Dan kunt u dit aangeven
via www.quadrantkindercentra.nl/park-triangel.
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