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Sinterklaas

Trefwoord

Vrijdag 2 december vieren we
Sinterklaas op school.

Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op school.

Dit jaar ontvangen we de Sint en
zijn Piet op het plein rond de
hoofdingang. Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om te
blijven kijken.

Deze week starten we met het thema
“Verbonden” (week 47-48-49).
In dit thema onderzoeken de kinderen met
wie en hoe zij verbonden (willen) zijn, of en
waarom verbondenheid belangrijk is en wat
verbondenheid sterker maakt of juist in
gevaar brengt.

Groep 1 t/m 4 heeft in de ochtend een activiteitencircuit,
waarbij ze ook op visite gaan bij Sinterklaas.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen surprises maken
voor elkaar en die dag gezamenlijk uitpakken.
Op het einde van de morgen zullen de leerlingen van groep
5 t/m 8 Sinterklaas en zijn pieten nog even uitzwaaien.
Verdere informatie hierover wordt gedeeld via Parro door
de groepsleerkrachten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken als
pauzehapje mee te nemen.
We maken er samen een gezellig sinterklaasfeest van!

Oudertevredenheidsmeting
Onze school moet dit jaar een nieuw schoolplan opstellen
voor de komende 4 jaar. In dit schoolplan beschrijft de
school welke zaken zij in de komende schooljaren willen
ontwikkelen. Die ontwikkelingen worden mede gebaseerd
op de ervaringen en resultaten uit de afgelopen jaren en
op de mate van tevredenheid van ouders, leerlingen en
personeelsleden. Daarvoor wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden.
Vorige week is via Parro deze vragenlijst verspreid.
Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 10 minuten.
Deze kan nog ingevuld worden tot en met 5 december.
We zijn benieuwd naar uw mening!

Tijdens de AVO lessen ervaren de kinderen dat verbonden
zijn de mensen gelukkiger en succesvoller maakt en het
veiligheid kan bieden. Tegelijk kan verbinding soms ook
moeilijk zijn. In een samenleving met steeds meer wij– en
zij-denken, of waar mensen met verschillende achtergronden samenleven, is het niet vanzelfsprekend dat we ons
met elkaar verbonden voelen. Er is dus voor kinderen veel
te onderzoeken: verbondenheid is fijn en belangrijk, maar
ook kwetsbaar.
Tijdens de CVO lessen ervaren ze dat ook bij Jozef verbondenheid niet vanzelfsprekend is. Als lieveling van zijn
vader Jakob wekt Jozef jaloezie en irritatie op bij zijn
broers, die vervolgens op een wrede manier de band met
hem doorknippen. Jozef moet los van alles wat hem vertrouwd was nieuwe relaties aanknopen in Egypte, een voor
hem vreemd land. Met vallen en opstaan lukt hem dat.
Gezegend met talenten klimt hij zelfs op tot de een-namachtigste man van Egypte. En op dat moment komt plotseling zijn familie weer om de hoek kijken.

Afscheid juf Margot
Na meer dan 40 dienstjaren neemt juf Margot afscheid
van het onderwijs en gaat ze met pensioen.
Ondanks dat ze maar 1 dag voor de klas stond, hebben we
wij en de kinderen haar ervaren als een zeer betrokken en
lieve juf en collega. We zullen haar missen!
Donderdag 1 december is haar laatste werkdag en zullen
we haar nog even in het zonnetje zetten ...
We wensen haar alle goeds toe in de toekomst!

Aan het einde van deze AVO-CVO lessen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas en vertellen aan elkaar
wat ze geleerd hebben.
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Agenda

Jarig!

21-25 november:
Oudergesprekken

Roos (gr 1-2b) wordt 24 november 5 jaar!
Ben (gr 1-2b) wordt 5 december 6 jaar!
Job (gr 1-2b) wordt 5 december 6 jaar!

23 november:
Inloopmorgen ouders

Isa (gr 3) wordt 30 november 7 jaar!

24 november:
MQ-scan kleuters

Joas (gr 4) wordt 24 november 7 jaar!
Ruben (gr 4) wordt 24 november 7 jaar!

25 november:
Inloopmorgen ouders

Sofie (gr 5) wordt 1 december 10 jaar!
Bas de S. (gr 5) wordt 2 december 9 jaar!

28 november:
Bibliotheekbezoek groep 6

Elianne (gr 6) wordt 5 december 9 jaar!

2 december:
Sinterklaasviering

Jennifer (gr 7) wordt 25 november 11 jaar!

14 december:
Inloopmorgen ouders

Allen van harte gefeliciteerd!

16 december:
Inloopmorgen ouders

Nieuws van de identiteitscommissie...

21 december:
Kerstviering
23 december t/m 6 januari:
Kerstvakantie
Vrijdag dus ook al vrij!!!

Inloopmorgen ouders
Op woensdag 23 november en vrijdag 25 november nodigen
we u van harte uit om uw kind ‘s morgens zelf de klas in te
brengen!
Kunt u even een kijkje nemen in de klas ...

Opzet kerstviering

De identiteitscommissie bestaat uit 4 ouders en
4 leerkrachten, die beiden voor de helft bestaan uit
AVO en CVO achtergrond. De rol van de identiteitscommissie is meedenken over de invulling en het bewaken van het vormingsonderwijs op onze school.
Op de website van onze school is de samenstelling
terug te vinden.
Donderdag 17 november jl. is de identiteitscommissie
voor de eerste keer dit schooljaar bijeen gekomen.
In deze vergadering hebben we het gehad over het
thema en de invulling van de kerstviering.
Daarnaast is de opzet van de verkiezingen eind vorig
schooljaar besproken.
De lijst van aftreden hebben we opnieuw doorgesproken en vastgelegd voor de komende jaren.
Daarnaast hebben we het ook nog gehad over de toekomst van het levensbeschouwelijk onderwijs bij ons
op school aangezien we een sterke afname zien van
het aantal CVO leerlingen. Een interessant vraagstuk
waar we in de toekomst het nog vaak over zullen hebben ...
De volgende vergadering
staat gepland op 2 maart.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij eens van ons.

Woensdagavond 21 december is ons kerstfeest!
Misschien voor u handig om hier al het een en ander over te
weten …
We zullen dit schooljaar ons kerstfeest gedeeltelijk op
school, maar ook in de kerk vieren.
Aangezien we het leuk vinden dat jullie als ouder(s) er ook
bij zijn (en de ruimte beperkt is), zullen we twee kerstvieringen doen in de kerk. Een voor groep 1 t/m 4 en een voor
groep 5 t/m 8.
Ook zullen de kinderen op school verwacht worden voor een
kerstdiner, wat ze dit jaar weer voor elkaar zullen maken
(middels een intakelijst wat in de week van 12 december op
de deur van de klassen zullen hangen).
Meer informatie over het kerstfeest wordt in de volgende
nieuwsbrief uitgebreid beschreven, maar u kunt wel alvast
deze woensdagavond vrij houden in uw agenda!
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MFA

Opbrengst sponsorloop

Maandag 31 oktober was de tweede bijeenkomst van de
werkgroep MFA. Een werkgroep bestaande uit alle partners
van de multifunctionele accommodatie in Hoek.
Tijdens deze workshop hebben we het gehad over de verschillende ruimtes binnen dit gebouw. Welke ruimte is handig op welke plaats? Hoe groot mogen de ruimtes zijn?
Welke ruimtes kunnen goed naast elkaar liggen? Welke
ruimtes kunnen meer partners van het MFA gebruiken?
Hoeveel en welke ingangen willen we hebben?
Daarnaast was het stukje duurzaamheid ook een thema wat
aan bod kwam.

Woensdag 9 november vond het schoolontbijt en de sponsorloop plaats.
De leerlingen zijn voor deze sponsorloop op zoek gegaan
naar sponsors om geld in te zamelen voor een mooi doel:
De ‘geven en nemen kast’, die naast de kerk in Hoek staat.
Een kast waar gevuld met levensmiddelen, waar mensen
gebruik van kunnen maken die hard nodig hebben.
Daarnaast gaat er ook nog een deel van het bedrag naar
de ouderraad (voor schoolreisjes, Pasen en andere feesten).

Langzaam maar zeker worden de contouren van de nieuwe
wijk Windlust 2 in Hoek duidelijk.
Er is een eerste schets van het gebouw gemaakt, waarin
onder meer onze school, de kinderopvang, de bibliotheek en
het dorpshuis worden gehuisvest. Die schets is vooral bedoeld om een ontwerper en aannemer te kunnen contracteren.
In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van een multifunctioneel centrum met twee verdiepingen, maar veel
meer is er nog niet vastgelegd. De exacte vorm en ook de
precieze plaats van het centrum in de nieuwe wijk staat nog
niet vast.

Het bedrag wat uiteindelijk opgehaald is, is €3.217,02.
Een super mooi bedrag waar we allemaal erg blij mee zijn.
Trots op alle kinderen en hun sponsors!

De komende weken zullen nog meer gesprekken volgen tussen de verschillende partijen, wat uiteindelijk zal leiden tot
een plan van eisen. Naar verwachting zal deze begin 2023
klaar zijn.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
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