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Donderdag 29 november 2018
Nummer 7 2018 - 2019

Agenda




5 december: Sinterklaasfeest
6 december: unit 2 excursie naar Nemo
13 december: volgende

nieuwsbrief

Bijbelverhalen

“Als er steeds eentje praat, weet je dat het beter
gaat”

Meetellen (week 49 t/m 51)
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over
serieus genomen worden en over wie bijzonder in
tel is.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 49: Zacharias is in tel (Lucas 1, 5-25); Johannes is zijn naam (Lucas 1, 57-80).
Week 50: Soldaten de straat (Bijbels verhaal); Een
eenvoudig meisje telt mee (Lucas 1, 26-38); De
keizer is de baas (Lucas 2, 1-2).
Week 51: Kleine koning van de vrede (Lucas 2, 47); De herders zijn in tel (Lucas 2, 8-20).

Geboorte van Len Simon
Deze week werden we blij verrast door een geweldig bericht van juf Elise: Ze heeft een zoon gekregen! Op zondagavond 25 november is Len Simon
geboren. Het gaat gelukkig met mama en zoon erg
goed. Namens de KB : van harte gefeliciteerd met
jullie wonder!
Traktaties
Graag doen we opnieuw een oproep voor gezonde traktaties. In de aankomende zoete decembermaand is dat in ieder geval een mooie compensatie.

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias
(Lucas 1, 5-24); Een heel gewoon meisje (Lucas 1,
26-56).
Week 50: Zacharias kan weer spreken (Lucas 1, 56
-79); Een boodschap van de keizer (Lucas 2, 1-7).
Week 51: De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7);
Een boodschap voor herders (Lucas 2, 8-20).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 49: Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-24);
Een gewoon meisje en een bijzonder lied (Lucas 1,
26-56).
Week 50: Zacharias zingt het uit (Lucas 1, 56-79);
Met dank aan de keizer (Lucas 2, 1-7).
Week 51: De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7);
Dit is geen plaats voor jou (Lucas 2, 8-20).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand november:

Viering Sinterklaas
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas bij
onze school op zijn jaarlijkse bezoek. Traditiegetrouw wachten we hem met zijn pieten op, buiten
op het schoolplein. Vol verwachting klopt ons
hart………De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben
tot 11.30 uur school en van groep 5 t/m 8 tot
12.30 uur.
Kerstviering 2018
Ook de voorbereidingen voor het a.s. Kerstfeest
zijn al in volle gang. Vorig jaar was er Expeditie
Bethlehem, een tweejarig terug kerende gebeurtenis. Dit jaar is er gekozen voor de interne viering
op school. Per unit vindt de Kerstfeestviering
plaats in het speellokaal van de kleuters, en wel
op vrijdagmorgen 21 december a.s.
Unit 1 begint die dag met een ontbijt, daarna de
viering en daarna een activiteit, unit 2 start met
de viering, daarna een activiteit gevolgd door een
lunch, unit 3 begint met 2 activiteiten, daarna de
viering en tot slot de lunch (tot 13.00 uur).
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Van 13.00—14.00 uur is er voor de groepen 5 en 6
een mooie film en de leerlingen van groep 7 en 8
kunnen kiezen tussen film of een afsluitende gymles.
Kerstkaarten
We willen de al jarenlange gewoonte van het uitdelen/sturen van kerstkaarten eens doorbreken.
Per groep maken we één grote kaart met van iedere leerling naam en kerstgroet er op! Deze kaart
maken we samen op school.

Bezig met veel dingen…..
Op onze school zijn we met een heleboel zaken
bezig, ik geef u een kleine bloemlezing :
*Verdere ontwikkeling van het gepersonaliseerd
leren, waarbij de leerlingen steeds meer eigenaarschap krijgen.
*nadenken over het hoe van het continurooster
*voorbereiden hoe het interieur van onze nieuwe
school er uit kan gaan zien
*de kindgesprekken worden gehouden
*we denken na over het vorm geven van de
leerlijn digitale geletterdheid
*integratie van meerbegaafdheidsaanbod
binnen de units
*werken met een portfolio om het ontwikkelingsproces van de kinderen meer gestalte te geven
*talentgericht werken onder de noemer van talent-herkenning
*nadenken hoe we op termijn de leerlingen op
deze locatie nog kunnen blijven huisvesten

Tenslotte
De bijzondere decembermaand komt er aan. Laten we ondanks de drukte en de festiviteiten ook
tijd nemen om ons te realiseren dat er in deze
maand gevierd wordt dat het mooiste Geschenk
naar deze wereld is gekomen. Ik wens ons allen
een mooie adventstijd toe!
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