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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema: Vertrouwen!
Lucas 1:5-25
Lucas 1:26-38

LIED VAN DE MAAND:

December: Eeuwenlang geleden (OTH 340)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo

Maandag is er totaal € 107,89 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
Sinterklaasviering op school (intern)
Kerstviering in eigen klas
Kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Schouder-uur 3
VOMOL groep 7
MR-vergadering
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Biddag (viering in eigen groep)
Schouder-uur 4
Nationale buitenspeeldag
Paasweekend
Studiedag (alle kinderen vrij)
Koningsspelen
Meivakantie

: vrijdag 3 december 2021
: vrijdagochtend 24 december 2021
: vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur tot en met
vrijdag 7 januari 2022
: woensdag 19 januari 2022
: woensdag 26 januari 2022
: donderdag 3 of vrijdag 4 februari 2022
: woensdag 9 februari 2022
: in de week van 14 februari 2022
: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
: woensdag 9 maart 2022
: dinsdag 29 maart 2022
: dinsdag 5 april 2022
: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
: dinsdag 19 april 2022
: vrijdag 22 april 2022
: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
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Beste ouder(s), verzorger(s),

ADVENT (2)
Het volk dat woont in duisternis
Ziet naar de boom, die leeg en naakt
zal weten wie zijn heiland is.
in weer en wind te schudden staat:
Onverwacht komt van heinde en ver
De lente komt, een twijg ontspruit,
de mensenzoon, de morgenster.
zijn oude takken lopen uit.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!
Een twijgje, weerloos en ontdaan,
– zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel,
dat twijgje heet: Emmanuel.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

Die naam zal ons ten leven zijn.
een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

(Tekst: Huub Oosterhuis)

SINTERKLAASFEEST

De OuderRaad (OR) heeft in de afgelopen week een alternatieve
Sinterklaasviering voorbereid. Dit naar aanleiding van de persconferentie
van afgelopen vrijdag.
Hulde voor hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
We gaan dus morgen het Sinterklaasfeest vieren!
Via Parro zult u vast foto’s en een berichtje ontvangen over de wijze
waarop en hoe dit eruit heeft gezien. We wensen alle kinderen een fijn
Sinterklaasfeest toe.

INVESTERINGEN

We willen u graag laten weten dat we op allerlei vlakken aan het
investeren zijn in de school en in ons onderwijs.
1) Zo worden in de Kerstvakantie alle ruimtes met vloerbedekking
(alle lokalen op de bovenverdieping en de kantoren) voorzien van
nieuwe vloeren (PVC).
2) Eind januari krijgen de kantoren en de administratieruimte een
nieuwe inrichting.
3) Ook hebben we besloten om nog weer extra Chromebooks aan te schaffen. Beschikten we vorig jaar
december over 30 laptops en 30 Chromebooks, we hebben straks de beschikking over 30 laptops en
120 Chromebooks. Hierdoor krijgen we mogelijkheden om ons onderwijs adaptiever, flexibeler en
eigentijdser te maken.
4) In afstemming met de Vereniging van Eigenaren zal de schuur die op het plein staat rond februari a.s.
gerenoveerd worden. Eerst is het dak aan de beurt, daarna de wanden.
5) De groepen 4 t/m 8 proberen dit jaar nieuwe werkwijzen uit voor de vakken Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Natuur en Techniek. Op dit moment zijn we de methode BLINK aan het uitproberen.
Bij de methode BLINK zijn deze vakken met elkaar geïntegreerd en samengebracht in
thema’s.
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PERSONEEL

Al eerder schreef ik wel eens over het feit dat het soms best een hele uitdaging
is om alle groepen bemenst te krijgen. Zeker in deze tijd van Corona, winter,
griep enz. In een Parro bericht van enkele weken geleden schreef ik: “het piept
en het kraakt”. Nou is het niet mijn doel om in herhaling te vallen. En al zeker
niet om in de mineur te zijn. Maar wat ik wel wil voorkomen is we ons met
elkaar “oproken”. Dat we straks juist meer uitval krijgen omdat we over onze
eigen grenzen zijn heengegaan.
Daarom wil ik aangeven dat we (uiteraard) alles in het werk stellen om groepen waarbij de leerkracht ziek
is te blijven opvangen, maar dat we wel eerder gaan aangeven dat een klas thuis zal moeten blijven.
Bijvoorbeeld:
Bij ziekte die we al weten:
* is het ‘s avonds voor 20u niet gelukt om vervanging te regelen voor de dag erna > klas volgende dag
geen les.
Bij ziekte in de ochtend:
* is het ‘s ochtends voor 07.30u niet gelukt om vervanging te regelen > klas moet thuisblijven
* we vragen dan of u uw kind thuis wilt houden en mocht dat echt niet lukken, dan kunt u dit op school
aangeven (via Parro), dan vangen we uw kind op, en krijgt het opvang in een andere klas.

BRIGADIERROOSTER

Hieronder vindt u het brigadierrooster van de aankomende twee weken.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Week 49, maandag 06-12-21 tm vrijdag 10-12-21
Ochtend
Maandag
Jennita de Boer
Gianne Hein
Dinsdag
Renske Hokse
Margje Uiterwijk
Woensdag
Anneke Smit
Rianne Veijer
Donderdag
Lenny de Groot
Janneke Veijer
Vrijdag
Berdine Harke
Karin Koster

Middag
Jeanet Compagner
Judith Krale
Jenneke Brakke
Jessica Hokse
Anneke Smit
Rianne Veijer
Alie van Veen
Henriët de Weerd
Berdine Harke
Karin Koster

Week 50, maandag 13-12-21 tm vrijdag 17-12-21
Ochtend
Maandag
Marianne Boessenkool
Lijsje Russcher
Dinsdag
Anita Bruinsma
Joanne Engel
Woensdag
Lijsje Veldman
Beertje de Weerd
Donderdag
Beertje Dunnink
Heleen Hooikammer
Vrijdag
Marjolijn Bakker
Janneke Brakke

Middag
Gerlinde Veldman
Lijsje Russcher
Grietje Brakke
Marije Dunnink
Lijsje Veldman
Beertje de Weerd
Heleen Hooikammer
Tanja de Weerd
Marjolijn Bakker
Janneke Brakke
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Aangepaste openingstijden
Door de coronamaatregelen zijn de maandag- en vrijdagavond
openingstijden iets aangepast. We zijn dan open tot 20.00 uur.

