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AGENDA
maandag
dinsdag

11 december
12 december

woensdag

13 december

donderdag
vrijdag

14 december
15 december

donderdag

21 december

vrijdag

22 december

weekopening, juf Annemieke
De school is gesloten vanwege de staking van de
leerkrachten
kerstworkshops, 10.30 uur
juf Lok, directeurenberaad
kerstworkshops, 10.30 uur
juf Annemieke jarig
speelgoedochtend unit 1
zingen in Saalicon (unit 2)
Kerstviering in de kerk, 19.00 uur
begin kerstvakantie, 12.00 uur

Advent
Maandag steken we alweer de derde Adventskaars aan.
We vertellen verhalen uit Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25.
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als
Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar
beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren
zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.

Gesprekken SCPO en Aves
Vandaag mocht ik weer deelnemen aan de gesprekken rond de samenwerking tussen SCPO
en Aves. Ik ben gevraagd mee te spreken in de themagroep: personeel. U wordt door de
bestuurders regelmatig op de hoogte gehouden van het proces, maar persoonlijk wil ik daar
graag aan toevoegen dat de gesprekken in een bijzonder positieve sfeer plaatsvinden. Er
wordt op hoog niveau nagedacht over wat de meerwaarde is van de samenwerking.

Staking
A.s. dinsdag is de school gesloten. Er wordt dan gestaakt door de leerkrachten. U heeft hier
inmiddels een schrijven van ontvangen. De actiebereidheid in de Noordoostpolder is
bijzonder groot. Alle scholen van SCPO en Aves en een groot deel van de scholen op Urk
houden op 12 december de deuren gesloten.
Kerstworkshops
A.s. woensdag en donderdag na de pauze zijn de kerstworkshops. Het is fijn dat er al ouders
zich opgegeven hebben mee te helpen. Er kunnen er echter nog wel wat bij. U kunt u
opgeven bij de leerkrachten of uw naam op het whiteboard zetten in de personeelskamer.
Voor de workshops is er nog behoefte aan glazen potjes, ter grote van een
jam/pindakaaspot.
Tijdens de workshops maken alle kinderen een kerstbakje. Daarvoor moeten ze a.s.
woensdag een bakje, nat oasis (dat iets boven het bakje uitsteekt), kerstgroen (sparretakjes,
conifeer, lariks, ander groen), takjes, een bijpassende kaars e.d. meenemen. Ook wat
andere versierseltjes zijn leuk.
Spelletjesochtend
Het is al weer een tijdje geleden, maar a.s. vrijdagochtend mogen de kinderen van unit 1
(groep 1 t/m 5) speelgoed mee nemen naar school.
Kerstviering
Volgende week donderdag 23 december vieren we samen met de ouders, grootouders en
andere belangstellenden het Kerstfeest. De viering vindt plaats in de kerk. We beginnen om
19.00 uur. Het belooft een bijzondere viering te worden.
Lief en leed
Soms er is zomaar meer verdriet in de school. Heel het dorp leeft mee met de familie
Bouwman nu Niels, nog maar achttien jaar, is overleden. Linda, Tessa, Merel, Noaz en Amy
verliezen hun grote neef Niels. We wisten allemaal dat hij erg ziek was en zou overlijden,
maar het gemis en verdriet is er niet minder om. We wensen de familie Bouwman en andere
familie heel veel sterkte en heel veel mooie herinneringen toe.
Jarig
Vrijdag is juf Annemieke jarig. We feliciteren haar van harte en wensen haar een heel fijne
dag en een goed nieuw levensjaar met allen die haar lief zijn.
Tot slot
Hartelijke groet en een fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

