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AGENDA
maandag

4 december

dinsdag

5 december

woensdag
donderdag
vrijdag

6 december
7 december
8 december

weekopening, juf Liesbeth
juf Frouk jarig
bezoek Sinterklaas
I.v.m. de opleiding bewegingsonderwijs van juf Liesbeth
is er ´s middags wel gym voor de kinderen van unit 2.
teamvergadering
themabijeenkomst samenwerking Aves/SCPO, juf Lok:
invaller nog niet bekend.

Advent
Afgelopen maandag staken we de eerste kaars aan. We leven op school toe naar eerste
Advent. Het thema van afgelopen week was: Laat je stem horen. We hoorden de verhalen
van Jesaja, die ook zijn stem liet horen en met niet zomaar een boodschap.
Volgende week horen we dat de engel op bezoek gaat bij Zacharias en Maria. De engel komt
heel speciaal voor hen. Het thema is dan ook: Speciaal voor jou.
Gesprekken
We hebben goede gesprekken achter de rug. Fijn dat de kinderen zelf ook hun verhaal
konden doen. Het levert altijd weer nieuwe inzichten op.
Voorleeskampioen
Woensdag was het een spannende dag voor Maren, Roselinde, Max, Niek en Joshua. Ze
streden voor de titel voorleeskampioen van de Regenboog. Het was een spannende strijd.
Iedereen heeft prima voorgelezen. De jury had een moeilijke taak, maar vond toch dat er
één was die op verrassende wijze voorlas. Max had, zonder ook maar iemand daar in te

kennen, een
heel eigen
wijze van
voorlezen. De
jury
waardeerde
dit en riep
hem uit tot
kampioen van
de
Regenboog.
Ze gaven hem
ook nog
bruikbare tips
mee. Max mag nu de Regenboog vertegenwoordigen bij de voorronden in Emmeloord. Max
van harte gefeliciteerd en veel succes bij het oefenen voor de volgende wedstrijd. Ook
Maren, Niek, Joshua en Roselinde gefeliciteerd. Jullie hebben het ook fantastisch gedaan.
We bedanken de jury, Ruben,
juf Roos en meneer Boon,
heel hartelijk voor het
uitvoeren van de moeilijke,
maar ook leuke taak.

Sinterklaas
De kinderen van groep 1/2/3 hebben deze week hun “elf steden pieten parcours-diploma”
gehaald! Hiervoor hebben ze verschillende activiteiten in de speelzaal en op het schoolplein
uitgevoerd. Goed gedaan!

A.s. dinsdag komt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek brengen aan de Samenwoonschool.
Althans dat is afgesproken. We gaan er vanuit dat de Sint rond half negen bij school
arriveert. Daarna gaat hij op bezoek in de groepen.

De kinderen van unit 2 vieren samen het Sinterklaasfeest. Ze kopen voor elkaar een
cadeautje schrijven een gedicht en maken een mooie surprise. We zien er naar uit.
Kerstworkshops
Op woensdag en donderdagochtend, 13 en 14 december, houden we weer onze
kerstworkshops. Eén van de hoogtepunten van het jaar. In verschillende workshops maken
de kinderen dan allerlei kerstwerkjes. Hiervoor zijn veel ouders nodig. Wie helpt? De
workshops beginnen na de ochtendpauze. Misschien zijn er ook wel onder u die zelf ideeën
hebben voor een werkje. Kom er mee!! We horen het graag. U kunt u opgeven bij de
leerkrachten.
Lief en leed
In de nacht van donderdag naar vrijdag is de oma van Jan overleden. Oma Poolman was al
een tijdje ziek. Jan vertelde ons erover in de kring. Soms was hij verdrietig. We condoleren
Jan, Adriaan, Alice, Elien, Ruben en Stijn met dit verlies en wensen ze sterkte en veel mooie
herinneringen aan oma en moeder. We leven ook mee met opa Poolman.
Jarig
Ons nieuwe digitale volgsysteem is vernieuwd. De verjaardagen komen niet meer
bovendrijven en daarom zijn we Naomi’s verjaardag vergeten te melden. Naomi werd
afgelopen zondag 7 jaar. Nog heel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en heel veel
plezier en geluk gewenst in je nieuwe levensjaar. Dat geldt ook voor Chantal. Zij wordt
zaterdag 9 jaar. Van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag! Doe de mooie jurk maar weer
aan! Juf Frouk viert maandag haar verjaardag. We feliciteren haar alvast en wensen haar een
heel fijne dag.
Tot slot
Hartelijke groet en een fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

