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Jarigen

Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot
het begin van een lied.

Zending
Tot de herfstvakantie is er € 267,11
gespaard voor onze 4 adoptiekinderen. Fijn dat wij op deze wijze
hulp kunnen bieden aan mensen die
in armoede leven. Mogen ze in de
komende periode ook weer op uw
bijdrage rekenen?
Op vrijdag 30 november hebben de
kinderen een presentatie gezien,
door Woord en Daad gegeven. Er is
verteld waar wij voor sparen en wat
ze met het geld doen. Mooi dat wij
op deze manier iets kunnen betekenen voor de mensen die hulp nodig
hebben.

Eén Kind
het begin van een toekomst.

Welkom
Donderdag 29 november was voor
Iliass Elbouchehati de eerste dag bij
ons op school. Vanwege een verhuizing heeft hij nu een plekje gekregen in groep 5. Van harte welkom!
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Sinterklaasfeest

Belangrijke data:
5-12: sinterklaasfeest

Personeel

6-12: studiemiddag

Zwangerschapsverlof
Juf Annemarie werkt nog tot de
kerstvakantie. Daarna hoopt ze met
zwangerschapsverlof te gaan. Wij
wensen haar en haar man David een
goede tijd toe in afwachting van de
geboorte van hun tweede kindje.
Voor Levi wordt het dan gedeelde
aandacht met zijn broertje/zusje.
Hoe de vervanging wordt geregeld,
hoort u in de volgende nieuwsbrief.

19-12: kerstviering
21-12: volgende nieuwsbrief

Woensdag 5 december staat in het
teken van het sinterklaasfeest. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij hopen op een gezellige ochtend
in alle groepen!

Studiemiddag
Het staat ook in de jaarplanning,
maar via deze nieuwsbrief extra
aandacht voor de studiemiddag die
is gepland op donderdag 6 december. Alle groepen zijn deze middag
vrij, er is dus ook geen overblijven.

Deze middag zijn wij als team bezig met
schoolontwikkeling en staat in het teken van:

De ontwikkeling van en ervaring met het
aanbod Meerbegaafdheid in combinatie
met de gehouden werkplaatsochtenden

Leerkrachtvaardigheden: hiervoor hebben
wij een kijkwijzer ontwikkeld

Quickscan/Schoolplan: alle leerkrachten
hebben een vragenlijst ingevuld waarvan
wij de uitslag gaan bespreken. Het is een
nulmeting van dit moment. Waar staan
wij op dit moment met betrekking tot:
- de kwaliteitszorg
- het leerstofaanbod
- de opbrengsten
- de leertijd
- de rol van de leerlingen
- het schoolklimaat
- het didactisch handelen
- de zorg voor de leerlingen
Aan de hand van de uitkomst wordt beleid gemaakt voor de komende vier jaren. Dit wordt
beschreven in het nieuwe Schoolplan 20192023. Zo willen wij voor nu en de toekomst
streven naar goed onderwijs.

Schoolbibliotheek
Ook dit schooljaar is de
schoolbibliotheek aangevuld met ongeveer 60
nieuwe leesboeken.
Deze boeken zijn gekocht van de bijdrage
van het lidmaatschap.
Op deze manier wordt
de bibliotheek steeds
aangevuld met nieuwe
boeken, wat het lezen leuk en boeiend houdt.
Wil jij ook nog lid worden?? Dat kan hoor!
Breng op een dinsdag 5 euro mee en de ouders
maken een kaart voor je zodat je iedere week
een nieuw boekje kunt lezen.
Bij deze een bedankje aan de ouders die
steeds actief zijn bij het uitlenen van de boeken. Fijn dat jullie je hier zo trouw voor inzetten!

Kerstviering

Folder

Woensdagavond 19 december willen wij met
elkaar het Kerstfeest vieren in de Hervormde
Kerk in Brakel. Dit schooljaar is het thema:

In het folderrek bij de kleuteringang liggen
vanaf 10 december de nieuwe folders waarin
op een beknopte wijze onze school wordt
weergegeven.

“Koningskind”
U bent, samen met andere
belangstellenden, van harte
welkom om dit met ons
mee te vieren. De viering
begint om 18.30 uur. Enkele praktische punten
zijn:

Alle leerlingen worden ’s avonds om
18.10 uur op school verwacht;

Wij vragen u om geen foto’s te maken of
te filmen tijdens de viering;

Geef uw kinderen a.u.b. geen snoep
mee. Gezien het tijdstip is dit niet nodig
en het is hinderlijk tijdens het zingen of
opzeggen;

Na de viering zullen de kinderen van
groep 1-2 via het koor de kerk verlaten.
De leerlingen van de groepen 3-8 gaan
via de hoofddeur naar buiten;

Er is een collecte bij de uitgang. Deze is
o.a. ter bestrijding van de onkosten;
Het is fijn als u voor de kleinste kinderen oppas kunt regelen. Wij kijken uit naar een goede viering waarin de blijde boodschap van
Kerst opnieuw verteld mag worden.
Wilt u geen zitplaatsen bezet houden voor anderen?
Dit is niet prettig voor mensen die juist op tijd komen, maar dan tegen bezet gehouden plaaten aanlopen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
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Kent u ouders die zich aan het oriënteren zijn
op een basisschool voor hun kind? Neem dan
gerust een folder mee om die aan hen te geven of door de brievenbus te doen. Het is fijn
als ouders van school positief spreken over en
meedenken met school. Een betere reclame is
er niet. Alvast bedankt!

Schoonmaak
Op maandagavond 12 november was de eerste
ronde van de schoonmaak in school. Dankzij
hulp van onderstaande ouders heeft er een frisse wind gewaaid door school. Maandagmiddag
zijn een paar ouders in groep 8 actief geweest
omdat ze ‘s avonds niet konden.
BEDANKT...
Swanie van Naaijen, Hanneke van de Mooren,
Inge (en dochter Silvie) van der Zalm, Jacolien
(en dochter Marlize) van der Zalm, Marielle Pelle, Willy Timmerman, Rinske Oomen, Jolene
van Rangelrooij, Nicole Wahlbrinck, Pranee
(met zoon Kevin) Siratip, Janneke Vervoorn,
Lilian de Ruiter, Xandra van Tuijl, Lizette van
Rangelrooij, Ellen Versteeg en Geranda van der
Zalm.
Mocht u deze avond geen gelegenheid hebben gehad, dan bent u van
harte uitgenodigd om bij één van de
andere avonden aan te sluiten.

Mad science
Op donderdagochtend 22 november hebben
alle kinderen een show gezien met als thema
VUUR en IJS.
Aansluitend doet Mad Science een aanbod van
6 naschoolse techniekessen, tegen betaling. U
heeft hier in de vorige nieuwsbrief meer over
kunnen lezen. De lessen zijn op
woensdag, aansluitend aan de
eindtijd van school. Met de
deelnemende kinderen wordt er
op school een boterham gegeten. Uw kind heeft een folder
meegekregen met meer informatie over tijden en dagen en
hoe u uw kind(eren) kunt opgeven. Bij voldoende deelname,
gaan de lessen door.

Overblijven
Onlangs heeft u een mail ontvangen waarin is
aangegeven dat wij een dringend tekort hebben aan overblijfouders, met name op de dinsdag en donderdag. Helaas heeft deze oproep
niet het gewenste resultaat gehad.
Als wij niet genoeg ouders hebben die overblijven, is dit een groot probleem
voor het overblijven in de huidige vorm. Wilt u daarom serieus
overwegen of u op welke manier
dan ook iets kunt betekenen?
Mocht dit geen resultaat hebben, dan zullen wij de volgende
stap moeten nemen en andere
opties gaan overwegen. Eén daarvan is, dat wij
het kunnen uitbesteden aan een extern bureau
dat hiervoor is gespecialiseerd, uiteraard passend bij de visie en identiteit van de school.

Dat betekent wel, dat de bijdrage die zal worden gevraagd, ten minste zal verdubbelen.
Hopelijk brengt deze oproep toch nog het gewenste resultaat, zodat wij het overblijven in
de huidige vorm kunnen blijven handhaven.
Voor het overblijven ontvangt u een vergoeding
van € 10,- per keer. Voor meer informatie kunt
u terecht bij Jacolien v.d. Zalm, tel. 0418671779 of 06 23874718.

Schoenendoosactie
Er zijn 98 schoenendozen gevuld en naar het
inzamelpunt van Actie4Kids gebracht. Hiermee
kunnen wij evenzoveel kinderen verrassen. Fijn
dat er weer zoveel kinderen hebben mee gedaan!

Kerstkaarten en kerstbakjes
Er worden deze dagen voor Kerst veel wensen
overgebracht. Ook onze leerlingen doen er aan
mee en delen op school kerstkaarten uit aan
klasgenootjes. Wij waarderen het dat leerlingen
oog hebben voor elkaar. Toch willen wij vragen
om kerstkaarten aan klasgenootjes niet op
school uit te delen. Er zijn namelijk kinderen
die veel kaarten krijgen en er zijn kinderen die
heel weinig of zelfs geen kaarten krijgen. Met
name voor de laatsten kan dat pijnlijk zijn.
Kerstbakjes
Op donderdag 20 december a.s. mogen alle
leerlingen een kerststukje maken op school.
Wij willen vragen of elk kind het volgende mee
wil brengen:
- een bakje/schaaltje met daarin vochtige oase
- versierspulletjes en event. een kaars (LET
OP: GEEN sneeuwspuitbussen of glitter)
- een plastic tas om het kerststukje mee naar
huis te kunnen nemen
Wij zullen zorgen voor het groen voor elke
leerling.

De jarigen van deze maand zijn:
01-12
11-12
13-12
13-12
13-12
15-12
19-12
22-12
23-12
23-12

Jenthe Dijkhof, groep 7
Sophi Kalwij, groep 2
Marten Duijzer, groep 3
Sanne Ermstrang, groep 8
Rick Kuus, groep 0/1
Mathijs ten Hagen, groep 6
Boaz Kamsteeg, groep 3
Sietske Wahlbrinck, groep 7
Manouk van den Assem, groep 3
Renske van Heusden, groep 4

23-12
25-12
25-12
27-12
29-12
29-12

Youri van der Mooren, groep 4
Pim van Hees, groep 4
Lize Kuus, groep 4
Stan van Heusden, groep 2
Jens Oomen, groep 4
Naïn de Ruiter, groep 7

Bij alle data die in deze brief worden genoemd schrijven we “Deo Volente”, wat betekent: Als de Heere het wil en wij in leven zijn, dan zullen we het doen.

Bezoekadres:
Vrijheidslaan 94

Postadres:
Postbus 42

Contact:
tel.: 0418-672220
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