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Sinterklaas

Trefwoord

Vrijdag 4 december vieren we
Sinterklaas op school.

Trefwoord is onze methode voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school.
Deze week starten we binnen onze AVO en
CVO lessen met het thema “verlichten”.

Dit jaar geen grote ontvangst van
Sinterklaas en z’n pieten omwille
van de corona richtlijnen.
De kinderen gaan ‘s morgens na
het horen van het belsignaal
gewoon naar hun eigen klas.
Groep 1 t/m 4 heeft in de ochtend een activiteitencircuit,
waar Sinterklaas ook een bijzondere rol van uit zal maken.

Op het einde van de morgen zullen de leerlingen van groep
5 t/m 8 Sinterklaas en zijn pieten nog even uitzwaaien.
Deze groepen hebben eerder al lootjes getrokken voor
elkaar en zijn al volop bezig met het maken van een
surprise die ze op 4 december gezamenlijk zullen uitpakken.
Verdere informatie hierover is inmiddels gedeeld via de
groepsleerkrachten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken als
pauzehapje mee te nemen.
We maken er samen een gezellig sinterklaasfeest van!

GMR
Probaz is een schoolbestuur met meerdere scholen. Elke
school heeft een MR (Medezeggenschapsraad), daarnaast
is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) aanwezig. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van
belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen
van ons schoolbestuur.
De GMR wil het contact met de scholen en de ouders
vergroten door verslagen van de GMR-vergaderingen te
delen, zodat ouders ook op de hoogte blijven.

Kerstmis is een lichtfeest, we kunnen er niet
omheen. Kaarsjes, sterretjes, verlichte
kerstbomen, straten en etalages… Voor veel mensen is
Kerstmis het feest geworden van samen binnen, warm,
gezellig licht terwijl het buiten onvriendelijk koud en
donker is. Een betekenis die veel mensen aanspreekt,
ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Tijdens de CVO lessen ontdekken de kinderen hoe het
Bijbelse kerstverhaal de persoon van Jezus in het licht
zet als een belangrijke, positieve en hoopvolle belofte in
de geschiedenis.
Tijdens de AVO lessen ontdekken de leerlingen hoe
mensen elkaar op een positieve manier in het licht kunnen
zetten. Door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te
benoemen, elkaar te waarderen en te voorkomen dat
iemand vergeten wordt.
Op woensdagavond 16 december vieren we op school
het kerstfeest, wat ook in het teken zal staan van dit
thema.
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
Zodra er meer bekend is over de invulling van deze
avond, krijgt u dit te horen.

Via Parro zullen deze verslagen gedeeld worden.

Kerststukje maken
Woensdagmorgen 16 december
hebben de groepen 3 t/m 8 een
kerstcircuit. De leerlingen zullen
gedurende deze morgen verschillende
leuke kerstactiviteiten doen, waaronder kerststukjes maken.
Op school zorgen we voor de oase, die de kinderen maandag 14 december mee krijgen naar huis zodat thuis de
oase in het bakje gedaan kan worden. Het zou fijn zijn als
u dit gevulde bakje met de andere benodigdheden voor
het kerststukje meegegeven wordt met uw zoon of dochter naar school (graag voor uiterlijk 16 december):
- Potje/ bakje met oase om je kerststukje in te maken.
- Versiering voor in het kerststukje (bv. slingers, kaars,
balletjes e.d.).
- Groen voor het kerststukje (dennentakken e.d.).
De kerststukjes zullen ‘s avonds tijdens het kerstdiner op
de tafels gezet worden. Na het kerstfeest mogen de
kerststukjes mee naar huis genomen worden.
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Agenda

Jarig!

1 december:
MR vergadering.

Feline (gr 1-2a) wordt 14 december 5 jaar!
Richi (gr 1-2a) wordt 30 december 6 jaar!

3 december:
Cultuurmenu groep 5 en 6 ‘Gedachten en gedichten’.

Loek (gr 1-2b) wordt 22 december 5 jaar!

4 december:
Sinterklaas op school.
16 december:
Kerstfeest op school (17.00 uur-ongeveer 18.45 uur).
18 december - 3 januari:
Kerstvakantie

Inloopspreekuur GGD en Aan-Z
Op dit moment zijn er door verscherpte corona maatregelen
geen inloopspreekuren van de GGD en Aan-Z in school.

Bas de S. (gr 3) wordt 2 december 7 jaar!
Julie (gr 3) wordt 21 december 7 jaar!
Amy (gr 3) wordt 23 december 7 jaar!
Sofie (gr 4) wordt 1 december 8 jaar!
Elianne (gr 4) wordt 5 december 7 jaar!
Thiemo (gr 4) wordt 28 december 8 jaar!
Rahaf (gr 4) wordt 1 januari 8 jaar!
Sylvie (gr 5) wordt 12 december 8 jaar!
Tim (gr 5) wordt 21 december 8 jaar!
Raff (gr 6) wordt 17 december 10 jaar!
Cheyana (gr 6) wordt 31 december 10 jaar!
Bo (gr 7) wordt 1 december 11 jaar!
Roan (gr 7) wordt 6 december 11 jaar!
Gelena (gr 7) wordt 21 december 12 jaar!
Jeroen (gr 8) wordt 3 december 12 jaar!

Voorleeswedstrijd 2020
Ik vond het heel spannend want ik heb eigenlijk plankenkoorts. Toen de meester voor de eerste keer vroeg of er
iemand mee wilde doen, zei ik nog niet meteen dat ik mee
wou doen, want het leek me niets voor mij. Toen ik thuis
was zei mijn vader dat ik gewoon mee moest doen. Hij zei
dat ik het gewoon moest proberen omdat ik goed kan
voorlezen. Mijn moeder zei dat het juist goed is dat je
iets doet wat je spannend lijkt! Dat is goed voor je
zelfvertrouwen. En toen was ik er zeker van, ik ging meedoen!
De volgende dag op school had ik me opgegeven! Thuis heb
ik heel veel zitten oefenen, en het moment was daar! De
dag van de wedstrijd! Ik was super zenuwachtig maar gelukkig moest ik niet als eerste want zo kon ik toch een
beetje kijken hoe de andere kinderen het deden. Toen de
meester zei dat ik aan de beurt was, voelde ik de spanning
echt door mijn hele lijf! Toen liep ik naar de stoel en begon ik te vertellen waar het boek over ging. En ik moet
zeggen, toen ik op de stoel zat en begon te vertellen,
voelde ik me eigenlijk heel fijn. Ik vond het eigenlijk
helemaal niet meer spannend. Ik dacht dat ik moeite ging
hebben met het aankijken van de kinderen maar dat was
eigenlijk helemaal niet zo. Toen begon ik met lezen. Het
ging echt heel goed. Toen ik hoorde dat ik had gewonnen
was ik heel erg blij! Ik heb een boekenbon gewonnen en
een oorkonde.
Lieke Verschuren, groep 8

Allen van harte gefeliciteerd!

Hoera, de bibliotheek is weer open!
De bibliotheek is sinds vorige week weer wekelijks open
op maandag van 15.00 tot 17.00 uur.
Dat betekent dat de kinderen weer naar de bibliotheek
kunnen om boeken te gaan lenen.

Wanneer thuis blijven?
•

Volgens de richtlijnen mogen kinderen op de basisschool met neusverkoudheid naar school (tenzij ze
koorts hebben).

•

Bij koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het
huishouden blijft thuis (tenzij gerelateerd aan
hooikoorts of longziekte).

•

Als iemand in het huishouden positief getest is op
COVID-019, blijft iedereen in het huishouden
thuis.

•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor
kinderen.

Ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven.
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Het team van basisschool De Driesprong wenst u allen fijne feestdagen toe,
vol met gezelligheid en warmte en alvast al het goeds
voor een gelukkig en gezond 2021!
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