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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Een boodschap voor Zacharias
Een boodschap voor Maria

Luk. 1:5-25
Luk 1:26-38

groep 5 t/m 8:
Les 1 Hanna’s gebed en verhoring
Les 2 Zonde bij de tabernakel
Les 3 De roeping van Samuel

1 Samuel 1
1 Samuel 2
1 Samuel 3

Lied van de maand (vanaf volgende week): Gezang 469: ik ben een engel van de Heer
Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 50,70 opgehaald.

CORONAMAATREGELEN

Er zijn in de persconferentie van afgelopen dinsdag nieuwe of aangepaste maatregelen afgekondigd.
Voor betrokken sectoren zijn deze wel van invloed maar op het onderwijs, op scholen niet of nauwelijks op
dit moment. We handhaven daarom ook de huidige afspraken zoals die al enkele weken van toepassing
zijn. De looproute naar het plein, het afscheid nemen van de kinderen uit groep 1 en 2, mondkapjes voor
volwassenen in de school en zoveel als het mogelijk is geen volwassenen in de school, dit alles blijft. Laten
we met ons allen nog even doorzetten. Binnen onze ouderkring is er hier en daar sprake van een vorm van
quarantaine, soms voor alleen een ouder, soms voor het hele gezin.
Laten we ook hen sterkte toewensen. Een kaart, een appje of een telefoontje kan bemoedigend werken.

ZICHTBAARHEID

Juist in deze periode met regen, mist en/of schemering bij het naar en van
school gaan, is een goede zichtbaarheid van groot belang in het kader van
verkeersveiligheid. Als het goed is, hebben alle kinderen een hesje gekregen
van school om juist op te vallen in het verkeer. Wij bevelen dit van harte aan.
Bij het fietsen in groepsverband tijdens de schooltijden is het verplicht een
hesje te dragen.
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TIP VAN DE REKENPIET
THUIS GEZELSCHAPSSPELLETJES SPELEN

Een gezelschapsspelletje spelen is niet alleen goed om even te ontspannen na
een dag school. Het kan ook een bijdrage leveren aan de (reken)ontwikkeling
van uw kind, zonder dat hij/zij dit door heeft!
Bij de jonge kinderen helpt 'Mens erger je niet' of 'Ganzenbord' bijvoorbeeld
bij het leren tellen tot 6, het herkennen van de dobbelsteenstructuur en de
koppeling aan een hoeveelheid (bij 5 mag je 5 stappen vooruit). Bij het spel 'Uno' worden kleuren en
getallen geoefend. Met 'Halli Galli' worden de splitsingen van 5 en dobbelsteenstructuur geoefend.
Allemaal vaardigheden die straks nodig zijn in groep 3.
Voor groep 3 t/m 5 zijn dit goede tips: 'Granny Apples', 'Regenwormen' (junior), 'Rummikub',
'Beverbende' of 'Take 5'!
Voor groep 6 t/m 8 zijn bijvoorbeeld 'Koehandel', 'Clever', 'Lost Cities' of 'Regenwormen' een aanrader.
Wellicht staat hier nog iets leuks tussen om op het verlanglijstje van Sinterklaas te zetten...

KERSTVIERING

Enige jaren geleden hebben we een afspraak gemaakt over hoe we de
Kerstvieringen vorm en inhoud geven. We hebben een cyclus geformuleerd
met een Kerstwandeling rondom de school voor het hele gezin en vrienden,
een Kerstviering in de eigen klas zonder ouders en vieringen waar enkele
groepen de inhoud verzorgen waar de ouders welkom zijn. Deze vieringen
zijn dan in de school. Dit jaar zal de viering in de eigen groep zijn zonder de
ouders en onder lestijd.
Dat gaan we doen op vrijdagmorgen 18 december.

Bibliotheek Staphorst en Rouveen weer open
Wij zijn weer open vanaf donderdag 19 november volgens de coronamaatregelen die golden vanaf 14
oktober. Dat betekent dat u weer van harte welkom bent voor het lenen en terugbrengen van materialen. Het
aantal bezoekers wordt gecheckt aan de hand van het mandje dat u meeneemt bij binnenkomst.
Voor een lees- of werkplek kunt u reserveren bij de balie. Ook voor het deelnemen aan activiteiten is
reserveren verplicht. De taalcoaches mogen weer taalles geven en u kunt ook weer de taalochtend op de
woensdag met Elly Potgieter bezoeken.
Nederland Leest
De campagne Nederland Leest is nog verlengd tot 14 december. Als u het gratis boek ‘Het zwijgen van Maria
Zachea’ nog niet heeft, kunt u het nog ophalen zolang de voorraad strekt. Vanaf 20 november kunt u
stemmen op uw favoriete ‘elfje’. De gedichten hangen in de bibliotheek en zijn te vinden op onze website
waar u ook digitaal kunt stemmen. Het winnende gedicht drukken we af op een t-shirt of tas voor de winnaar.
Deze gedichtenwedstrijd organiseren we naar aanleiding van het thema ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’.
Kijk voor meer informatie en onze openingstijden op onze website www.bibliotheekstaphorst.nl

