Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 6 - schooljaar 2016-2017 - Donderdag 24-11-2016
Advent is dromen, dat Jezus zal komen,
dromen van vrede, voor mensen van heden.
Advent is dromen, dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren herhalen,
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Welkom
h

Iedere week weer een licht ontsteken,
vlammen van vuur voor de komende weken.
Tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna kerstfeest is.

Agenda

Bijbel- en
liedrooster

Zondag 27 november
Maandag 28 november
Woensdag 30 november
Zondag 4 december
Maandag 5 december
Woensdag 7 december
Donderdag 8 december
Zondag 11 december
Maandag 12 december
Dinsdag 13 december
Zondag 18 december
Vertel

Gr. 1 en 2

week 12

Mozes
Advent

week 13

Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen
Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen

1ste advent zondag
Schoen zetten voor groep 1 t/m 4
Bezoek aan het Sinterklaashuis door groep 1 t/m 4
2de adventszondag
Sinterklaasfeest op school
Damtoernooi voor alla basisscholen in onze school
Zwemles groep 5/6
3de adventszondag
Rapportgesprekken, het rooster heeft u hiervoor
ontvangen
Rapport gaat mee naar huis
4de adventszondag
Gr. 3 en 4
Jozefs broers naar
Egypte, Jozef maakt
zich bekend
De familie van Jozef
in Egypte,
onderdrukking,
Mozes geboren.

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

De uittocht gaat
beginnen

Jeremia profeet van
het klaaglied

In de woestijn

Ik zal hun God zijn

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 12

Klein klein kindje

De dromen

Aan uw voeten
Heer

Gods volk wordt
uitgeleid

week 13

kerstliedjes

Als je bidt

Zomaar te gaan

Gods zegen voor
jou

Meeleven & welzijn
Meeleven
We wensen alle zieken beterschap!
Verjaardagen
21 november

Jakob Timmers (vorige nieuwsbrief helaas
vergeten)
24 november
Thomas Boot
3 december
Anna Boot
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 24-11
Vrijdag 25-11
Maandag 28-11
Dinsdag 29-11
Donderdag 1-12
Vrijdag 2-12
Maandag 5-12
Dinsdag 6-12
Donderdag 8-12
Vrijdag 9-12
Maandag 12-12
Dinsdag 13-12
Donderdag 15-12
Vrijdag 16-12

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Martin vd Weele
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Helma Singh en Saskia Mol

Activiteiten en overig nieuws
Nieuws vanuit de ouderraad
Sinterklaas:
Op maandag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten naar onze school. Alle kinderen die dat leuk vinden
mogen verkleed naar school komen.
Sint en Pieten zullen tussen 8.30 en 8.45 bij de school arriveren. We willen u vragen om uw auto elders te
parkeren zodat de straat bij de school zoveel mogelijk vrij van auto’s is.
Voor de Pieten van groep 8 zijn we nog op zoek naar een aantal zwarte pieten- pakken. Wie heeft er één liggen
en wil die wel uitlenen aan de school? of wie weet wie er pieten- pakken heeft? We horen het heel graag van u.
U kunt dit doorgeven aan Mirjam Bil. (tel: 413440). Alvast vriendelijk bedankt!

Kerstdiner:
Op donderdagavond 22 december willen we voor de kinderen een kerstdiner organiseren. De kinderen worden
op die avond om 17.30 uur op school verwacht. De kinderen nemen hiervoor hun eigen bord, beker en bestek
mee. Wilt u er voor zorgen dat dit donderdagochtend al op school is, in een plastictas met de naam erop. In de
volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
Nieuw OR –lid
Rianne de Geus, gaat per december de OR versterken. Zij zal Jan Leen Boot vervangen. Welkom, Rianne!
Marijke van de Hoek blijft nog een periode in de OR.
Bezoek Sinterklaashuis
Op woensdag 30 november brengen de kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek aan het Sinterklaashuis in
Zierikzee. Spannend wat we daar allemaal gaan zien.
We gaan daar met auto’s naar toe. Wilt u deze ochtend voor uw kind een stoelverhoger meegeven. Deze kunt u
na schooltijd op school weer ophalen.
Groep 5 en 6
Vorige week woensdag, 16 november, was de tweede voorstelling van Keet in de
Kerk. Deze keer stond de panfluit centraal. Noortje van Middelkoop en Pieter
van Oosterhout bespeelden de panfluit en het keyboard. Ook mochten kinderen
meedoen op verschillende muziekinstrumenten. De quiz werd gewonnen door
de jongens. Van onze groep mocht Jesse meedoen.
De kinderen krijgen een groot compliment omdat ze zo heel stil geluisterd
hebben maar ook enthousiast hebben meegedaan. Top jongens en meisjes!
We bedanken de moeders
Simmelink, Kooman en v.d.Wekken
voor het rijden en begeleiden.
Juf Hanneke

High Tea
Er staan op school nog een kleine witte ovenschaal en een rond glazen bord.
Dit is overgebleven na de High Tea. Wie mist dit?
Kerststukjes maken
Donderdag 22 december gaan we met alle kinderen kerststukjes maken.
Als school zorgen we voor oase, een kaars en groen.
Wilt u uw kind deze dag een bakje om het stukje in te maken meegeven, versierselen en eventueel wat groen.
Dit alles graag in een plastic tas.
De kerststukjes komen deze dag mee naar huis zodat u er thuis in de kerstvakantie van kunt genieten.

De opbrengst van de koekjes actie is……

€ 724,50
Bedankt voor jullie inzet !!!

Spaart u mee!
We willen u vragen om voor ons glazenpotjes te sparen. We willen hiermee gezellige kerstlichtjes maken voor de
kerstviering en het kerstdiner.
U kunt de schone potjes inleveren bij de groepsleerkrachten.
Hartelijk dank!
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
Vanaf deze week zal ik helaas niet meer voor de klas staan. Ik heb een achterstand op school opgelopen door
persoonlijke omstandigheden. Ik zal wel een aantal dagen op school aanwezig zijn alleen dan ben ik aan het werk
voor mijn onderzoek. Het onderwerp van mijn onderzoek is gepersonaliseerd leren. Ik ga de praktijk van dit
onderzoek ook uitvoeren in de klas. Ik ga onderzoeken in hoeverre gepersonaliseerd leren toegepast kan worden
in groep 3/4. Ik ga kijken of de ontwikkeling op die leeftijd al dus danig ontwikkelt is om gepersonaliseerd leren
toe te kunnen passen bij sommige vakken.
Het is erg jammer, maar ik ben al erg blij dat ik aan mijn onderzoek verder mag werken en dat ik zo toch in
contact blijf staan met de school, u als ouder en met de kinderen.
Met vriendelijke groet,
Nicole de Oude
Nieuws uit de kleutergroep
In school kunnen we wel merken dat Sint in het land is. Zelfs biebjuf Xandra was in de stemming. Zij heeft voor
ons een Sint en Piet potje gemaakt, heel leuk en ook lekker want er zaten schuimpjes en pepernoten in!
In het speellokaal staat de stoomboot die wij als groepswerk hebben gemaakt. Hier spelen we dagelijks ons spel
en verbouwen de boel steeds. Er lag ineens een brief van Sint op de boot die wij moesten ontcijferen. Daarop
staat dat wij maandag op school onze schoen mogen zetten.
Ook de inpakpieten moeten uitrekenen hoeveel papier ze nodig hebben voor een groot of klein pakje.
Het lied over pietjes op het dak was zo aangeleerd want het was op de wijs van de eekhoorn.
De Pietensprong is het telspel wat eigenlijk de zevensprong is.
Zo “bouwen” ook wij de boel lekker om.
Juf Antoinette van de bibliotheek heeft een Sinterklaasboek aangeboden maar nu weer met “de kamishibai”.
Dit kastje komt uit Japan.
Woensdag 30 november gaan we naar het Sinterklaashuis samen met groep ¾. We kijken ernaar uit!
We leren op elkaar vertrouwen door de kanjerlessen te volgen.
Deze week was het plankvallen en optillen aan de beurt. Zo goed om te merken dat de kinderen die het eerst
niet durven na een aantal keren kijken ineens ook mee willen doen.
Bij kom in de klas hebben we het ook met ouders gedaan.
Leendert van de Panne is al een week op school. Hij heeft veel om te zien en heeft tijd nodig om alles te
verwerken. We heten hem hartelijk welkom en wensen hem een goede tijd toe op De Morgenster.
Komende weken ga ik op kennismakingsbezoek bij twee jonge kleuters die na de kerstvakantie vier jaar zijn.

‘Serious Rescue’
Van 17 t/m 19 december ga ik, Nicole de Oude, samen met reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland en vele andere
reddingsbrigades uit Nederland 145 km varen van Gouda naar Breda. Dit evenement is ieder jaar verenigd onder
de naam ‘Serious Rescue’. In Breda gaan we een cheque overhandigen bij het glazenhuis van 3FM Serious
Request.
Dit jaar zamelen ze geld in voor kinderen die sterven aan gevolgen van een longontsteking. Een stille ramp die
elke 35 seconden ergens ter wereld een kinderleven eist. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak van
kinderen onder de 5 jaar. En dat terwijl longontsteking eenvoudig te voorkomen en te behandelen is.
Voordat wij hier naar toe zullen gaan willen we uiteraard als vereniging zoveel mogelijk geld inzamelen om zo
ons steentje bij te dragen aan dit mooie doel.
In de gang staat vanaf vandaag een grote bus waarin u/jij kan doneren voor dit goede doel. Wij zorgen er dan
voor dat het bij het glazenhuis wordt gebracht.
Ik hoop dat u ons wilt sponseren voor dit goede doel, zodat wij met een mooi bedrag die kant op kunnen gaan
varen en de cheque overhandigen aan het glazenhuis op 19 december.
Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ons volgen? Dat kan op de volgende facebook pagina:
Serious Rescue Reddingsbrigade Nederland
Op deze pagina zullen foto’s geplaatst worden van het evenement en berichtjes over hoe onze tocht verloopt.
Uiteraard komt er op 19 december het totaalbedrag op de pagina te staan wat we met heel Serious Rescue
hebben opgehaald.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 15 december 2016.

