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Vooraf
In deze nieuwsbrief weer het laatste
nieuws in en rond onze school.
Het is altijd gezellig om het
Sinterklaasfeest te vieren, dat doen
wij dan ook met plezier. U leest
verderop meer hierover.
Toch willen we u ook al vast
attenderen op het feit dat het
aanstaande zondag de eerste
adventszondag is. In de adventstijd
bereiden we ons voor op het
Kerstfeest: de viering van de
geboorte van onze Redder, de Heere
Jezus. Graag geven we de kinderen
mee dat naast alle andere leuke
feesten en activiteiten, dit de
gedenkdagen zijn die iets vertellen
over échte blijdschap!

Personeel
Meester Savert gaat langzaam
vooruit. Vanaf 1 december gaat hij
vrijdagmorgen tot half 12 alleen de
groep les geven. Mooi om te zien
dat hij steeds meer kan les geven.
Meester Dirk heeft met volleybal
een klein ongelukje gehad en heeft
nu last van zijn knie. Hij kan intussen
al weer wat rond lopen, hopelijk zet
dit herstel verder door.
Formatie
Zoals u misschien wel weet starten
we na de kerstvakantie met een
instroomgroep. We zijn blij dat we 2

leerkrachten hebben kunnen vinden
die deze groep gaan ‘bemannen’. In
de eerste plaats een ‘oude’
bekende, namelijk juf Jeannette
Kroon. Zij heeft vorig jaar ook al de
instroomgroep gedraaid en heeft er
nu weer zin in. Daarnaast hebben
we ook juf Jeanette Gilles (makkelijk
voor de kinderen, juf Jeannette en
juf Jeanette ;)) voor deze leuke klus
aan kunnen nemen. Ook zij heeft er
zin in. Verderop in de nieuwsbrief
zal zij zich aan u voorstellen. Wij zijn
God dankbaar dat we ook voor deze
groep weer leerkrachten hebben
gevonden.
Juf Corianne gaat na de
kerstvakantie ons verlaten. Dit
omdat zij en haar man in februari
hun derde kind verwachten.
Gelukkig hebben we voor haar ook
een nieuwe collega kunnen vinden:
juf Marieke v.d. Top. Zij zal op
dinsdag in groep 1/2B les gaan
geven. Van harte welkom Marieke!
In de volgende nieuwsbrief zal zij
zich voorstellen.
Even
voorstellen
Mijn naam is
Jeanette Gilles.
Ik ben 48 jaar,
getrouwd met
Henk en moeder
van Janne, Niels
en Lars. We wonen in Lunteren. In
september ben ik begonnen met
stage lopen in groep 5a. Dan hoor ik
u denken, stagelopen op je 48e? Dat
leg ik graag even uit. Ik heb 12 jaar
geleden voor het laatst voor de klas

gestaan. Dat was ook op de
Beatrixschool. Nu wilde ik graag mijn
werk als juf weer oppakken. In de
afgelopen jaren is er veel veranderd
in het onderwijs. Daarom leek het
me goed om de tijd te nemen om
kennis te maken met bijv. het
digibord. Inmiddels loop ik stage in
groep 1a/2a. Na de kerstvakantie
hoop ik 2 ochtenden les te gaan
geven in groep 1c. Ik kijk er naar uit!
Rapport en spreekavonden
We kunnen terug kijken op goede
en mooie gesprekken op de
spreekavonden. Dit keer vielen ze in
twee weken, dit was voor de
groepsleerkrachten erg fijn. Mooi
om zo met elkaar in gesprek te
mogen zijn.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december
ontvangen we hoog bezoek:
Sinterklaas komt dan op school! De
Sint en zijn Pieten hopen om ong.
9.00 uur te arriveren op het
kleuterplein. We vinden het gezellig
als u daar bij kunt zijn. Wilt u er op
letten dat u en eventueel uw
jongere kinderen achter het lint
blijven staan?
De rest van de ochtend gebruikt de
Sint om alle klassen te bezoeken.
We draaien deze dag een
continurooster. Alle kinderen blijven
dan op school eten en we zijn om
14.15 uur uit.

Sinterklaas (groep 3-8)
Vorige week woensdag hebben we
met de bovenbouw lootjes
getrokken. Altijd een spannend
moment voor iedereen😊!
Maandag 2 december mogen alle
surprises tentoongesteld worden in
de hal. U bent van harte welkom om
voor schooltijd een kijkje te nemen.
Donderdag 5 december bezoekt de
Sint onze school. We hebben die dag
een continurooster.
Schoenendozen
Afgelopen week heeft groep 6
geholpen jullie mooie en goed
gevulde schoenendozen in het busje
te brengen. Wat fijn dat u en jullie
deze actie zo'n warm hart
toedragen. Namens onze school zijn
ze onderweg naar 128 kinderen.
Stelt u hun gezichten eens voor als
ze de doos mogen uitpakken.
HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL.

Nieuwe MR-ouder
Uit de oudergeleding van de MR
neemt Barry Budding na 6 jaar
afscheid als MR-ouderlid. Barry,
hartelijk dank voor je inzet!
Tijdens de spreekavonden kon u
stemmen op een nieuwe MR-lid. Uit
deze stemming is Stijn Postema
gekozen als lid voor de
oudergeleding. Bedankt allen voor
het stemmen! We
wensen Stijn veel
plezier in de MR en
vinden het fijn dat
hij zich wil inzetten
voor onze school

Vuurwerk
Het is weer bijna december, dus ook
het vuurwerk komt er weer aan. Bij
de Action kun je nu al vuurwerk in
categorie 1 kopen (knalerwten etc)
Dit vuurwerk is leuk voor thuis, maar
niet voor op school. Wij willen de
school vuurwerkvrij houden. Wilt u
hieraan mee werken?

Kerstviering
Beloofd is beloofd!
Dat is het thema waar wij in de
Adventsweken aan gaan werken in
de groepen 3 t/m 8. We gaan de
vrouwen uit de familie van Jezus
volgen. Wat zijn daar mooie
beloften in te vinden! Voor toen,
maar ook voor ons nu!
Op donderdagavond 19 december
hopen we met de kinderen en de
ouders de kerstviering in de kerk te
houden.
Om 19.00 uur starten we in de kerk.
Let op:
De kinderen gaan met hun eigen
leerkracht naar de kerk toe.
Daarvoor worden alle kinderen om
uiterlijk 18.40 uur verwacht in hun
eigen lokaal!

Kerstkaarten
Ieder jaar rond kerst is het weer een
behoorlijke drukte in school. De
kerstkaarten worden uitgedeeld!
Evenals vorig jaar mogen de
kerstkaarten alléén in de
week van 16 t/m 20 december
worden uitgedeeld!
Wij vragen u dan ook vriendelijk om
de kerstkaarten niet eerder mee
naar school te geven!
In de bovenbouw worden de
kaarten voor schooltijd of in de
pauzes uitgedeeld. In de overige
groepen geeft de leerkracht van de
betreffende groep aan wanneer er
uitgedeeld mag worden.

Kwink
Wij werken ondertussen alweer een
aantal jaar met de methode Kwink.
Dit is een online methode voor
sociaal emotioneel leren. Een
praktische en aantrekkelijke
methode en doordat het een online
methode is, zijn de lessen altijd
actueel. Met behulp van o.a. de
Kwink lessen proberen we
verstorend gedrag en pesten te
voorkomen, om zo een veilige groep
te creëren en de leeropbrengsten te
verhogen. Kwink maakt gebruik van
5 gedragscompetenties, namelijk:
besef hebben van jezelf, besef
hebben van de ander, keuzes
kunnen maken, zelf-management en
relaties kunnen hanteren. Naast het
geven van de Kwink lessen,
besteden wij veel aandacht aan
transitie; de opgedane kennis
toepassen in de dagelijkse
praktijk. Uit onderzoek blijkt dat een
les dan pas een blijvend effect laat
zien.
Sinds kort is er ook een Kwink
Oudermagazine beschikbaar. Hierin
staat o.a. beschreven wat het belang
is van sociaal emotioneel leren voor
de ontwikkeling van uw kind, hoe u
hier thuis aan kunt bijdragen en nog
véél meer. Het magazine is te vinden
op: https://www.kwinkopschool.nl/
kwink-actueel/oudermagazine/

Bijbelverhalen

week 49
Genesis 18:1-15 en Genesis 21:1-7:
'Belofte van een nieuw begin', het
symbool hierbij is de ketting. Sarah
staat hierin centraal.
Jozua 2. 'Belofte van trouw'. Een
rood koord is het symbool bij dit
verhaal en Rachab staat hierin
centraal.
Ruth. 'Belofte van bescherming'. Het
symbool is een korenschoof en Ruth
staat hierin centraal

week 48
Samuël 11. 'Belofte van vergeving'.
Een gebroken hart is het symbool,
Bathseba staat centraal.
Lukas 1:5-25. Dit verhaal gaat over
Zacharias.
Lukas 1:26-45. 'Belofte van de
Messias'. Een wieg is het symbool en
Elisabeth en Maria staan centraal.

Agenda
4 dec

Gebedskring

5 dec

Sinterklaasfeest
Continurooster
(kinderen zijn om 14.15 vrij!)

12 dec
18 dec

Nieuwsbrief
19.00 uur
Kerstfeest groep 1-2
Continurooster

19 dec

(kinderen zijn om 14.15 vrij!)

20 dec

19.00 uur
Kerstfeest groep 3-8
Groep 1-2
ochtend vrij
Groep 5-8
‘s middags vrij

20 dec
23 dec –
3 jan
6 jan
14 jan

Kerstvakantie
Eerste schooldag
2020
Informatieavond
instroom

21 jan
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22 jan

Schoonmaakmorgen
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