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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Zo vergeet je het niet. De vehalen komen uit Jozua 1, 2: 1-24,
3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, naar de grens met het
beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.
Welkom
Jededayah, het broertje van Jesayah en Jeremiah is op 11 november vier jaar geworden en mag hij
dus ook naar school. Het lijkt erop dat hij al aardig gewend is. Welkom Jededayah. We wensen je een
heel fijne tijd bij ons op school.
Kinderpostzegels
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben dit jaar op wel bijzondere
wijze meegedaan met de Kinderpostzegelactie. Het moest dit jaar
helemaal coronaproof, maar het is helemaal gelukt. De actie heeft dit
jaar 7,6 miljoen euro opgebracht. Het thema van dit jaar was ‘Geef
een veilig thuis’’ aan kinderen in onveilige situaties. Heel fijn dat wij
hier ook aan mee hebben kunnen bijdragen. Bedankt Joanne, Joann,
Chantal, August en Ryanne
Voorleeswedstrijd
Na ontzettend spannende voorrondes gaan Ryanne, August, Chantal en Joanne op woensdag 2
december uitmaken wie de voorleeskampioen van De Regenboog wordt. Heel veel succes met de
voorbereidingen!! Zet em op!!

Sint Maarten

Omdat de kinderen
hun prachtige
lampions niet
konden tonen aan
de deuren,
hebben we op
school een mooi
moment
gemaakt. Met z’n
allen op het leerplein
verlicht door lampions, hoorden we
het verhaal van St Martinus, zongen we Sint Maarten liedjes en kregen we wat
lekkers. Het was gezellig!!

het

Sinterklaas
Waar komt ie aan? We weten nog niet waar Sinterklaas morgen voet aan wal zet in Nederland. O, zo
spannend. En wat gaat hij dan de komende tijd doen? We weten wel dat wij op school gewoon het
Sinterklaasfeest gaan vieren, helaas waarschijnlijk zonder Sint, maar we zagen op Pakjesboot 12 wel
heel veel cadeautjes liggen, dus daar zijn er vast ook wel wat voor onsl bij.
De kinderen van unit 2 gaan zoals altijd een cadeautje voor elkaar kopen. Daar maken ze dan een
mooie surprise en gedicht bij. We zijn altijd verrast door de prachtige surprises hier in Creil.
Misschien is het een idee onze hulp aan te bieden aan Sinterklaas. Maandag trekken de kinderen van
unit 2 een lootje met daarop de naam en het verlanglijstje van het kind, waarvoor ze een cadeautje
voor moeten verzorgen. Wellicht is het goed alvast met uw kind te bespreken wat zij op het lijstje
kunnen zetten voor ongeveer 5 euro.
Gesprek met inspectie
Aankomende donderdag hebben we een online gesprek met de inspectie. De inspectie wil graag
meer zicht krijgen op de keuzes en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op
basisscholen met name in samenhang met de schoolpopulatie. De inspectie voert hierover met
meerdere scholen deze gesprekken.
Als thema’s hebben wij natuurlijk het invoeren van ons unitonderwijs, aangegeven, alsook het
implementeren van Gynzy. We zien uit naar het gesprek, al is het natuurlijk best een beetje
spannend. Volgende week een terugblik.

Ouder-leerkracht gesprekken
Van 23 tot 27 november staan de ouder-leerkracht gesprekken gepland. De gesprekken zijn
facultatief. Ook deze gesprekken worden weer online gehouden. U kunt zich binnenkort weer
inschrijven via Parro. De leerkrachten zullen verschillende inschrijfmomenten voor u openstellen. U
kiest een voor u geschikt moment. Vervolgens mailt u naar de desbetreffende leerkracht het emailadres waarop de leerkracht u kan bereiken. U heeft hiervoor geen account (voor Teams) aan te
maken. Een e-mailadres en een laptop/tablet met camera is genoeg.
Daaropvolgend stuurt de leerkracht u een uitnodiging voor het gesprek. Deze kunt u dan accepteren
(het gesprek zal dan in uw digitale agenda verschijnen) en dan vindt u in de mail een link naar het
gesprek. Daar kunt u, op het door u aangegeven moment, op drukken en u komt vanzelf in de
‘vergadering’ (gesprek) met de leerkracht(en) van uw kind.
U hoeft het programma Microsoft Teams ook niet te downloaden. U kunt kiezen om gebruik te
maken van de desktopversie van Teams.

Agenda
maandag 16 november
donderdag 19 november
maandag 23 – vrijdag 27 november

weekopening, juf Annemieke
gesprek met inspectie
ouder-leerkrachtgesprekken

Mede namens het team, een heel goed weekend, Betty Lok-Zelhorst

