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Agenda
maandag
woensdag

10 dec.
12 dec.

weekopening, juf Annemieke
typen
Kerstworkshops, 10.30 uur
Kerstbakje met oasis, kaars, kerstgroen e.d. meenemen (zie hieronder)

donderdag
donderdag

13 dec.
20 dec.

vrijdag

21 dec.

Directeurenberaad, juf Lok
Kerstworkshops, 13.00 uur
Zingen in Saalicon, unit 2
Kerstviering, 19.00 u.
Start kerstvakantie, 12.00 uur

Godsdienst
We gaan verder met het adventsproject. Het thema van de komende week is: Alles plus
één. De verhalen zijn uit:
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van
de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over
een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van
koning David.

Schrik
Aan het eind van de middag werden we opgeschrikt door het bericht dat juf Cheri-Anne
betrokken was bij een ongeluk op de Marknesserweg. Met de ambulance is ze naar het
ziekenhuis in Zwolle gebracht, waar ze uitvoerig onderzocht is. Ze had/heeft veel pijn.
Gelukkig hoorde ik zojuist dat Cheri-Anne weer thuis is. Haar bekken, heupen en ribben
zijn zwaar gekneusd en verder zijn er veel bloeduitstortingen en schaafplekken. Ondanks
al deze kwetsuren zijn we ontzettend blij dat het zo is afgelopen. We wensen Cheri-Anne
veel sterkte bij het verwerken van de schrik en natuurlijk een voorspoedig herstel.
Beterschap, Cheri-Anne!!!

Hoofdluis
Wilt u a.u.b. de haren van uw kinderen blijven controleren. Woensdag 19 december
controleren de dames van de commissie nogmaals de haren van de kinderen.
Sinterklaas
Dit jaar arriveerde de Sint, in tegenstelling tot andere jaren, precies om half negen. Hij
werd vergezeld door de postbode van het tijdelijke postkantoor. De pieten waren er
echter nog niet. Zij waren nog druk met de post te sorteren. ???? Wel wat vreemd!
Omgekeerde wereld!! Gelukkig kwamen ze ook nog op tijd om met Sint de groepen te
bezoeken. Het was heel gezellig!
In unit 2 hadden de kinderen (samen met u) prachtige surprises en gedichten gemaakt.
Heel hartelijk bedankt!!
Ook een bedankje aan de ouders van de versiercommissie. Wat zag de school er prachtig
uit tijdens de Sinterklaastijd. Geweldig!
Ouderenquête
Vandaag werd bekend dat de helft van onze ouderpopulatie de ouderenquête heeft
ingevuld. Dat is meer dan de gemiddelde score van de SCPO-ouders (een derde deel),
maar het zou toch zo mooi zijn als we aan kop blijven. Met een uiteindelijke score van
100%!!!??? Zou toch mooi zijn
Hopelijk vindt u in deze drukke tijd toch nog een momentje de vragenlijst in te vullen.
Alvast hartelijk dank!!

Kerstworkshops
A.s. woensdag en donderdag zijn de kerstworkshops. Veel ouders hebben zich opgegeven
mee te helpen. Heel fijn!! Voor de donderdagmiddag kunnen we nog wel wat extra
ouderhulp gebruiken.
Tijdens een workshop maken de kinderen een kerstwerkje. Uw taak is het begeleiden bij
het maken hiervan. U begeleidt kleine groepjes kinderen. Zoals al is aangegeven hoeft u
zelf niet iets te bedenken. Dat doen wij voor u. Ik weet zeker dat er veel ouders zijn, die dit
prima kunnen. En ….. misschien ook wel grootouders!! Altijd zo leuk als zij helpen.
Eén van de workshops is een kerstbakje
maken. Daarvoor moeten de kinderen
woensdag zelf een bakje met oasis
meenemen. Het is fijn als het oasis al nat
is en een centimeter boven het bakje
uitsteekt. (de kersttakjes kunnen dan
ook aan de zijkant worden gestoken).
Ook kerstgroen/takjes/besjes e.d.
moeten door de kinderen zelf worden
meegenomen, alsook een kaars. De
kinderen vinden het zelf heel leuk als ze
wat versierselen in het kerstbakje
kunnen verwerken.

Kerst
Zoals u al een aantal weken hebt kunnen lezen in de agenda, vieren we Kerst met alle
kinderen en ouders en grootouders en …. op donderdagavond 20 december in de kerk.
Nodigt u dus gerust oma’s en opa’s en anderen uit om het kerstfeest met ons mee te
vieren. Volgende week beginnen we met de voorbereidingen van de viering. Alle kinderen
doen mee.
De school heeft een ware transformatie ondergaan. In één dag van Sint naar Kerst. Het
ziet er prachtig uit. De versiercommissie is uren aan het werk geweest met een fantastisch
resultaat. Het ziet er erg sfeervol uit. Heel hartelijk bedankt!
Kerst in de bibliotheek in Emmeloord
Op woensdag 19 december kunnen de kinderen kerstsfeer proeven in de bibliotheek in
Emmeloord. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan er worden geknutseld. Ondertussen verzorgen
leerlingen van het Cultuurbedrijf (voorheen Muzisch Centrum) verschillende muzikale
kerstoptredens. De toegang is gratis. Alles ligt klaar om verschillende mooie
kerstprojecten te knutselen: kerstballen te versieren of kerststerren te maken om maar
wat te noemen! Verder zijn er kleurplaten en er kan genoten worden van kerstmuziek en
kerstversieringen in de bibliotheek

Afgelopen dinsdag was juf Frouk jarig. We hebben haar
donderdag toegezongen. Van harte gefeliciteerde en nog heel
veel goede jaren gewenst. Volgende week zaterdag 15
december is juf Annemieke jarig. Alvast een fijne dag gewenst!

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

