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Spreuk van de week
Sommige mensen dromen van succes, terwijl anderen opstaan en er hard voor werken.
Goede Doelengeld deze week
Elke maandag mogen kinderen wat geld meenemen voor het goede doel.
Deze week is er in totaal € 17,98 meegenomen door de kinderen. Hartelijk dank.
Bijbelverhalen
Speciaal voor jou Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar
de Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind
krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt
haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
Uit de school geklapt
We willen de kinderen die mee gedaan hebben met het damtoernooi een compliment
maken. Jullie hebben je netjes gedragen, dat hadden we ook niet anders verwacht, en
daarvoor hebben we ook van de organisatie een pluim gekregen. Ook de ouders die de
kinderen hebben begeleid, willen we bedanken voor hun bijdrage, want zonder jullie inzet
hadden de kinderen niet mee kunnen doen. Waarin een kleine school groot kan zijn.
Bedankt allemaal!
Vraag van de week
Gaat de staking van 12 december door? Ja. Zoals u misschien in de krant hebt gelezen,
heeft de minister niets extra willen toezeggen om de problemen op te lossen. Dit betekent
dat ook onze school op dinsdag 12 december gesloten is en de kinderen niet naar school
kunnen komen. De kinderopvang is wel gewoon open.
Dit besluit is in het directieoverleg van COG Drenthe unaniem aangenomen.
Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk.
MediaMasters
Donderdag 23 en vrijdagochtend 24 november speelden de groepen 7 en 8, de finaledag van
MediaMasters! De hele week konden ze al Jokers verdienen met allerlei opdrachten. Die
Jokers konden ze inzetten tijdens het bloedstollende finalespel. Wat een spanning in de
klassen! Ze kregen 15 vragen over allerlei onderwerpen binnen het thema media. Wat een
opluchting als ze weer een vraag goed hadden en punten hadden gescoord.
Aan het eind kregen alle kinderen een prachtig MediaMasters diploma, want die hebben ze
na deze week allemaal verdiend!
Hij komt, hij komt, die lieve goede ….
Jazeker, dinsdag 5 december a.s. staan we klaar om Sint en zijn Piet te verwelkomen. Zorg
er dus voor dat je samen met je vader en/of moeder om 8.30 uur op het plein bent zodat we
hem met elkaar welkom kunnen heten. Dit betekent ook dat er geen inloop is, maar dat we
met zijn allen op het plein blijven. Dit jaar zullen ook de peuters weer van de partij zijn.
Vandaar een verzoek om de allerkleinstenjongsten vooraan te laten staan.
Pepernoten
Afgelopen donderdag rook het in school weer heerlijk. De peuters en de
kinderen van groep 1 t/m 4 hebben onder begeleiding van een aantal ouders
lekkere pepernoten gebakken. Namens de kinderen bedankt voor jullie hulp
en bakkerij Pepping natuurlijk bedankt voor het beschikbaar stellen van
het deeg.
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KiVa
Afgelopen dinsdagmiddag 28 november zijn we met het team naar de RUG in Groningen
geweest voor een KiVa bijeenkomst. Hier werden we bijgepraat en op de hoogte gebracht
van de laatste ontwikkelingen. Het was erg interessant en we waren na afloop ook erg
enthousiast over hetgeen we hebben gehoord. We hopen dat we hier ook ons voordeel mee
kunnen doen op onze school.
De regel van deze maand is: Samen maken wij er een fijne groep van.
Oud papier
De opbrengst in november was wat lager dan normaal 1170 kg. De laatste keer dit jaar staat
de container op 18 en 19 december bij de school. Spaart u ook weer mee.
Van juf Karen
Bedankt!
Lieve ouders en kinderen. Via deze weg willen we jullie ontzettend bedanken voor alle lieve
kaartjes die we ontvangen hebben na de geboorte van Stan. Ons huis was gevuld met
prachtige kaarten, waar een heleboel van jullie bij zaten! Stan is inmiddels al 3 maanden oud
en na een pittige start genieten we steeds meer van ons leven als gezinnetje. We hopen in
het nieuwe jaar snel een keer met Stan langs te komen op school om hem aan jullie te laten
zien. Geniet van de decembermaand met elkaar, tot gauw!
Lieve groeten, juf Karen, Marcel en Stan.
Ingekomen berichten en post
Jantje Beton Loterij
De winnaar van de hoofdprijs is bekend. Onder toezicht van de notaris zijn op 30 november
de winnende lotnummers van de Jantje Beton Loterij 2017 getrokken.
Lotenkopers kunnen vanaf nu zien of ze een prijs hebben gewonnen via jantjebeton.nl/lot
Datum

Activiteit

5 december
7 december
18+19 december
20 december

Sinterklaasfeest
Meester Kiers afwezig i.v.m. scholing IKC
Oudpapier container bij de school
Schoolkerstfeest in de Pauluskerk
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