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nieuwsbrief
Bijbelverhalen
Bij de Bijbelvertellingen vertellen we volgende week over Gideon, uit het Bijbelboek Richteren, met als thema Aan
het werk! De week daarna gaat het over Simson en het thema dat daaraan is gekoppeld luidt: God gebruikt je.

Sinterklaas
A.s. zaterdag zet Sinterklaas weer voet aan Nederlandse wal. Hij heeft het druk, maar op woensdag 5 december
komt hij natuurlijk bij ons op visite. Op donderdag 29 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 al hun
schoen zetten en ook voor oudere kinderen ligt er de volgende dag een verrassing klaar.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 trekken op maandag 19 november een lootje. Wat we daarover afspreken met
de kinderen, geven we hieronder ook even door aan u.
Zorg dat je een mooie surprise maakt, iets waar je trots op bent en dat je zelf ook graag zou willen krijgen. Koop
een cadeautje van ongeveer € 5 en pak dat mooi in. Maak er een mooi, grappig of leuk gedicht bij van minimaal 6
regels. Zorg ervoor dat de naam op de surprise staat en dat het gedicht makkelijk te pakken is. Doe je surprise in
een vuilniszak of tas totdat je in de klas bent, zodat het een verrassing blijft wat je hebt gemaakt en voor wie. Niets
verklappen dus. Op 5 dec. mag je als je op school komt direct naar binnen lopen en daar jouw surprise uit de zak
halen en uitstallen op de tafel, zodat het een mooie tentoonstelling van alle surprises wordt. Daarna ga je weer
naar buiten totdat de bel gaat.

Schoonmaakavond op woensdagavond 21 november
We verwachten de ouders van wie de achternaam begint met de letters A t/m G op onze eerste
schoonmaakavond. Op de intekenlijst zie ik 11 namen staan van ouders die zich vast opgaven. Fijn dat deze
mensen het sowieso al in de agenda hebben staan. Wij rekenen erop dat er meer mensen komen, want iedereen
hecht veel waarde aan een schone school. ‘Vele handen maken licht werk’, geldt ook bij deze klus. Bovendien is het
een stuk gezelliger werken als je dat met een ploegje doet én het voorkomt dat ouders die wél komen, afhaken
omdat anderen ook niet komen.
Graag zelf een emmer en een doekje meebrengen, dan zorgen wij voor sop en een koekje. Dat laatste voor in de
pauze bij de koffie en thee. De school is open vanaf 19.00 uur, maar als u zich later aansluit, bent u niet minder
welkom.

Spreekavond (herhaling van het bericht in de vorige nieuwsbrief)
Op maandag 26 en donderdag 29 november houden we spreekavonden in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 3 t/m
7 gaat het over het welbevinden van de kinderen en de leeropbrengsten en in groep 8 gaat het over de
schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Op deze avonden worden van alle leerlingen één of beide ouders
verwacht. De ouder die bij de inschrijving op school werd opgegeven als ‘ouder 1’, kreeg via ParnasSys een link om
in te tekenen voor een bepaalde avond. We vragen u dat uiterlijk a.s. maandag, 19 november, te doen. Heeft u
geen voorkeur, dan hoeft u niets te doen, dan wordt u vanzelf ingedeeld.

Rekenmuurtje
Misschien kwam uw kind al eens thuis met een opmerking over een rekenmuurtje. Nee, dat is geen muur waarop
we gaan zitten als de rekenles begint. Wat het wel is, leest u in de bijlage van collega Mariska Rijm. Zij is de
rekenspecialist van de school en zij doet collega’s, leerlingen en ouders aanbevelingen om het ‘automatiseren’ te
verbeteren. Ook die term wordt in haar stuk uitgelegd. Automatiseren is de basis die nodig is voor alle kinderen en
daarom beveel ik haar bijdrage van harte bij u aan! Ook als uw kind thuis dat muurtje nog nooit noemde…

Kleutermusical
De kleuters gaan de komende tijd een mini-musical instuderen: ‘Sint gaat op gym’. De ouders mogen voor publiek
spelen en wel op de volgende tijden:
- Groep 1a/2a: woensdag 28 november, inloop om 11.25 uur, start om 11.30 uur
- Groep 1b/2b: maandag 3 december, inloop om 13.40 uur, start om 13.45 uur
- Groep 1c/2c: vrijdag 30 november, inloop om 11.10 uur, start om 11.15 uur
De voorstellingen vinden waarschijnlijk in de speelzaal plaats. Als dat verandert hoort u dat uiteraard.
De collega’s vragen u dringend om hierover nog niet met de kinderen te praten en in dat verband werd het woord
musicalstress gebruikt. Ik vroeg me af wie er stress kan krijgen van een mini-musical: juffen, ouders of kinderen?
Maar opeens wist ik het: Sint zelf natuurlijk! Zo’n oude man de gymzaal injagen…

In het kort
 Graag herinneren wij u aan de actie Schoenmaatjes. De eerste dozen zijn alweer binnen; fijn. Het is de laatste
keer dat Edukans deze actie op deze manier op touw zet. Een extra reden om nog één keer mee te doen! We
vragen u de dozen uiterlijk 26 november in te leveren. De ouderraad zal de dozen op 27 november wegbrengen. In
het directiekantoor liggen nog folders met daarin de stickers voor wie de doos bestemd is, dus als u er daar nog
één van nodig heeft, pak ‘m gerust.
 Juf Esther beheert met een groepje enthousiaste ouders de kleuterverteltassen. Er wordt momenteel gewerkt
aan een nieuwe tas van ‘Agent en boef’. Voor deze tas zijn we op zoek naar politieauto’s. Wie is er thuis
uitgespeeld en kan wat van het wagenpark missen?
 De bewoners van de Rozenlaan vragen u vriendelijk (en soms heel boos) om hun uitrit niet te blokkeren, ook niet
van de fietsbruggetjes. Als een bewoner het erf niet met de fiets kan verlaten omdat het te smal is, levert dat grote
irritatie op en boze telefoontjes naar school. Wij houden de buurt graag te vriend en daarom sluit ik me aan bij dat
verzoek. In de vriendelijke variant natuurlijk. Ook bewoners die geen wit kruis op de straat afdwongen bij de
gemeente, willen graag hun terrein op en af kunnen!
De volgende nieuwsbrief komt uit op 29 november.
Vriendelijke groet, namens de collega’s,
Gerda Figee

Ingezonden
 Multi Skillz Boskoop
In januari 2019 gaat het gebeuren. Multi Skillz Boskoop gaat van start.
Multi Skillz Boskoop is de 'all-in-one-sportformule' die kinderen heel enthousiast maakt van bewegen. Iets wat in
deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger.
Met uitdagende oefeningen en spelvormen ontwikkelen de kinderen, in samenspel met elkaar, brede motorische
vaardigheden. Goed voor nu en voor later!
In de bijlage vindt u meer informatie hierover.
 Webinar over pubers
Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet inloggen op een live
video/chatsessie over een bepaald onderwerp. U ziet de sprekers, zij zien u niet. Op donderdag 15 november
wordt er van 20.30 tot 21.30 uur een webinar gehouden over pubers, verzorgd door Tischa Neve.
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk ook
onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een
puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om?
Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber?
Er zijn geen kosten aan verbonden; zie verder de bijlage bij deze nieuwsbrief.

