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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Kan ik je vertrouwen?
De verhalen komen uit Genesis 43 en 44.
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat
een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.

Boomfeestdag
Wat hebben de kinderen enthousiast bomen
geplant afgelopen woensdag. Maar het leukste
van de dag was toch wel dat we te zien waren in
een reportage van Omroep Flevoland over de
Boomfeestdag en onze Irene haalde zelfs het
jeugdjournaal. Knap hoor dat je zo goed kunt
antwoorden als je zomaar een microfoon onder
je neus krijgt geduwd.
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/260434/kinderen-planten-meer-dan-1800-bomen-inkuinderbos
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/62405-avondjournaal.html (start 5.20)
https://denoordoostpolder.nl/artikel/1184714/schoolkinderen-planten-1875-fijnsparren.html
(foto’s)

Schoonmaakavond
Wat is er gepoetst maandagavond. Geweldig! En, dat het nodig was, getuigen wel de gebruikte
sopjes. Heel hartelijk bedankt!! De kinderen en de leerkrachten waren heel erg blij met zo’n
heerlijk fris ruikende schone school!
Corona
De besmettingen gaan Creil en ook de Regenboog niet voorbij. Daarnaast heerst er ook
verkoudheid en griep. Gelukkig wordt er ook getest, voordat hoestende kinderen naar
school komen. Heel fijn!
Ouder-leerkracht gesprekken
In de week van 22 november vinden de ouder-leerkracht gesprekken plaats. Inmiddels hebt u
via Parro een uitnodiging ontvangen.
Schoolfruit
Volgende week starten we met schoolfruit. Woensdag, donderdag en
vrijdag hoeven de kinderen voor hun pauzehap alleen drinken mee te
nemen. Voor de lunch moeten de kinderen wel alles meenemen. Deze
week worden we getrakteerd op worteltjes, ananas en appels. Gelukkig
heeft zich al een ouder gemeld om te helpen het fruit ’s ochtends even
eet klaar te maken. Wie volgt?
Culturele voorstelling
A.s. donderdag gaan de kinderen van unit 2 naar de
voorstelling: ‘Later als je groot band’ in het Voorhuys. De
Later als je Groot band is een interactieve voorstelling
waarin kinderen kennis maken met diverse
muziekinstrumenten. Dit gebeurt door middel van een
echte complete live band. De band bestaat uit drums,
piano en synthesizer, basgitaar, saxofoon en zang.
Tijdens de voorstelling wordt er geluisterd naar muziek
van de band maar wordt er ook zelf muziek gemaakt samen met de bandleden.
De Band wil vooral laten zien hoe leuk het is om muziek te maken en hoe je moet samenwerken
om mooie muziek te maken. komt en wat er mogelijk is met de verschillende instrumenten
binnen de band. Belangrijk is het motto: “Muziek maken is leuk!??? Tijdens de voorstelling
mogen de kinderen ook zelf meedoen.
Er zijn helaas nog geen rijders genoeg. Zie ook Parro. We vertrekken om kwart over tien. U mag
bij de voorstelling zijn.
Lootjes trekken
Als het goed is, komt Sint morgen aan in Nederland. Het is nog wel even spannend, want Sint is
zoek. Hij is nergens te vinden op de boot. We gaan er maar van uit dat het met een sisser
afloopt. Zojuist zag ik dat het gelukkig allemaal goed is gekomen. Volgende week komt hij in
Creil aan en 3 december op school.
De kinderen van unit 2 zorgen dan voor een cadeautje voor elkaar, met daarbij een gedicht en
surprise. A.s. vrijdag trekken we daarvoor een lootje met daarop een verlanglijstje. Het zou fijn
zijn als u alvast met uw kind wat cadeau-ideeën bespreekt die ze op hun lijstje kunnen zetten.
Het te besteden bedrag is € 5,-.
Agenda:
maandag 15 november
dinsdag 16 november

weekopening juf Annemieke

woensdag 17 november
donderdag 18 november
vrijdag 19 november

2e klassenronde voorleeswedstrijd
culturele voorstelling unit 2, vertrek 10.15 u.
lootjes trekken, unit 2

Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

