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Agenda
maandag

3 dec.

woensdag

5 dec..

woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

12 dec.
13 dec.
20 dec.
21 dec.

weekopening, juf Roos
hoofdluiscontrole
typen
Sinterklaas
Sint brengt een bezoek aan de Samenwoonschool, aankomst
ongeveer 8.30 uur
teamvergadering
Kerstworkshops, 10.30 uur
Kerstworkshops, 13.00 uur
Kerstviering, 19.00 u.
Start kerstvakantie, 12.00 uur

Godsdienst
De afgelopen week sloten we het (kerkelijk) jaar af. Zondag begint het nieuwe jaar met de
1e Advent. Net als in veel kerken staken we in de weekopening een kaarsje aan voor de
mensen die zijn overleden en ons zo dierbaar waren. Jan, Ryanne en Jasmijn staken een
lichtje aan voor hun oma, juf Annemiek voor haar buurvrouw en juf Roos voor haar tante.
Morgen beginnen we aan de Adventstijd. We
steken de eerste Adventskaars aan en leven zo als
school toe naar Kerst.
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een
volkstelling wilde houden. Daarom moesten Jozef
en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n
volkstelling wist de keizer precies hoeveel burgers
er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij
kon vragen. Maar toch werd niet iedereen geteld:

Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als echtgenote van hun man. Dat roept de
vraag op: Wie telt mee en wie niet?
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa
laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze
terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten.
Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet?
Het thema van is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de kinderen uitgebreid
tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het aantal kinderen in de klas
en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven tellen. Maar we werken het
thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben over meetellen en niet
meetellen.
De komende week horen we verhalen uit Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie
mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter
als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook
Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder
van Jezus.

Hoofdluis
Er is geen hoofdluis aangetroffen bij de controle. A.s. maandag worden de haren nogmaals
gecontroleerd. Blijft u dat ook a.u.b. zelf doen.
Sinterklaas
De Pieten hebben al een stiekem bezoekje aan de school gebracht. Donderdagochtend lag
er opeens wat lekkers op de tafels. Woensdag komt Sinterklaas ook mee. Meester Theo
hoopt de Sint en Pieten rond half negen op het plein te kunnen begroeten. Steeds weer
spannend, want meestal gaat er wel wat mis bij de aankomst. We wachten af.
De kinderen van unit 2 vieren hun Sinterklaasfeest met voor elkaar gekochte cadeautjes
en zelfgemaakte surprise en gedichten. Best wel een hele klus. Succes ermee!!
Ouderenquête
Vrijdagmiddag ontving ik een tussenstand van de deelname aan de ouder enquête. Een
derde van de ouders heeft de vragenlijst inmiddels ingevuld. Voor een zo volledig mogelijk
beeld is dat een beetje te weinig. Hopelijk vindt u in deze drukke tijd toch nog een
momentje de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk dank!!
Kerstworkshops HERINNERING
Nog even een herinnering aan de oproep voor hulp bij de kerstworkshops. Op 12 en 13
december zijn er de traditionele kerstworkshops. Alle kinderen maken dan kerstwerkjes.
Ze mogen zelf een keuze maken voor een ‘workshop’. Het zijn altijd heel gezellige
ochtenden en middagen. We zijn nog op zoek naar (groot)ouders die een workshop willen
geven. U hoeft niet zelf een werkje te bedenken (mag natuurlijk wel). Dat doen wij voor u.
Er is al een aantal ouders dat zich heeft opgegeven, maar er kunnen er nog wel wat bij.
U kunt zich opgeven bij de leerkrachten.

Finale voorleeswedstrijd
Tijdens de finale van de voorleeswedstrijd kon de jury en het publiek
luisteren naar spannende en grappige fragmenten uit boeken. Dat
iedereen goed voorlas was te merken aan het aandachtig gehoor. Voor de
jury de verantwoordelijke taak de beste voorlezer te kiezen. De jury,
bestaande uit juf Cheri-Anne, meneer Boon en Gerbrand, was unaniem in haar oordeel en
riep Roselinde uit tot de nieuwe voorleeskampioen van de Regenboog. Heel hartelijk
gefeliciteerd Roselinde. Nu maar weer verder met oefenen voor de voorleeswedstrijd in
Emmeloord. Succes!
Joshua, Daniël, Sander en Maren, jullie hebben het ook ontzettend goed gedaan.
Bedankt!!

Chantal is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd< Chantal een
goed nieuw levensjaar gewenst!!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

