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Agenda:
19 nov:
26 nov:
4 dec:
4 dec:

Muziekles groep 4/5 t/m 8
Postduif 7
Sinterklaasfeest alle kinderen 12.30 uur vrij!
Gebedsgroep groep 2

Vanuit de directie
Aanstaande zaterdag zetten Sinterklaas en zijn pieten
voet aan wal in de meest onbekende woonplaats van
Nederland, genaamd: Zwalk. Een zeer toepasselijke
naam voor de tijd waarin we nu leven! We maken
ons in de school op voor een periode van SinterKerst!
Een gezellige en verwachtingsvolle periode. Als school
zorgen
we
er uiteraard voor
dat we de activiteiten die in
deze
periode plaatsvinden op een verantwoorde manier
gaan invullen. In de volgende Postduif zullen we u
hierover nader informeren.
Om het hele Sinterklaasprogramma op verantwoorde wijz uit te voeren, kunnen we u alvast
vermelden dat alle kinderen vrijdag 04 december om 12.30 uur vrij zijn .
Leerlingenraad
Dinsdag 04 november heeft de leerlingenraad voor het eerst vergaderd. De leerlingenraad
bestaat ui 10 leerlingen van de groepen 4/5 t/m 8 die voor dit schooljaar, door hun eigen
groep zijn verkozen. We hebben natuurlijk eerst kennis gemaakt met elkaar. Daarnaast hebben
we het gehad over dingen die leerlingen zoal bezighouden. Als eerste hebben
de aantrekkelijkheid en veiligheid van het schoolplein besproken. We gaan de komende
periode uitzoeken hoe dit aantrekkelijker en veiliger kan worden gemaakt. Ook hebben we de
‘manieren van leren’ en het toiletgebruik besproken.
De kinderen
waarderen
de wijze waarop
leerkrachten
‘verschillende manieren van leren’ verwerken in hun
lessen. Een compliment voor de meesters en juffen! Ten
aanzien van het toiletgebruik kwamen we erachter dat dit
een
verantwoordelijkheid
is
van
de
gebruiker
zelf. Hier besteden de
leerlingen in
eigen
groep
aandacht aan via de vraag: “Hoe houden we het toilet netjes
en schoon?!” Van het overleg is een verslag gemaakt dat de
leden van de leerlingenraad bespreken in hun eigen
groep. We kijken terug op een waardevol overleg met
elkaar.

Nationaal schoolontbijt
Donderdag 5 november jl. hebben alle kinderen
mogen genieten van een heerlijk ontbijt. Er is goed
gegeten en er hing een gemoedelijke en gezellig
sfeer in de school. Het Nationale schoolontbijt
wordt elk jaar georganiseerd met als doel kinderen
bewust te maken van het feit dat een goede start
van de dag, met een goed ontbijt, goede energie
oplevert voor alle activiteiten die je doet op een
dag! Een extra woord van dank aan de
Oudervereniging die voor de nodige financiële
ondersteuning heeft gezorgd!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Inmiddels groeit onze jongste kleutergroep gestaag, ook hebben ‘nieuwe ouders’ belangstelling
voor onze school. Dat zijn zeer positieve ontwikkelingen, zeker in een tijd waarin er keuze
genoeg is uit verschillende basisscholen in de wijk Zwolle -Zuid.
Om richting de toekomst ook een goed beeld te krijgen hoeveel leerlingen we op onze school
mogen verwelkomen, is het belangrijk om hier tijdig zicht op te krijgen. Daarom willen we
gezinnen,
waarvan
kinderen
reeds
onze
school
bezoeken, vragen om hun
jongere
gezinsleden ook alvast aan te melden.
Ondanks de beperkingen, blijft het wel m ogelijk om
een afspraak te maken voor een rondleiding door
onze school. Hiervoor kan op de volgende manieren
contact
worden gezocht: telefonisch (tel: 0384603258),
via
de website van
onze
school (https://www.dearkzwolle.nl/aanmelden) of m
ail: dearkzwolle@vivente.nu
Mogelijk kent u in uw directe omgeving ook nog
ouders met (jonge) kinderen, schroom niet om onze
school
dan
ook
onder
hun
aandacht
te
brengen. Van harte aanbevolen.

Trefwoord
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven;
blijven bij je eigen identiteit.
Bijbel: Ruth (Ruth).
Het uitgebreide overzicht van Trefwoord staat nog niet online, daarom deze beknopte versie .

Streetwise
Vanmorgen hebben medewerkers van de ANWB in alle groepen verkeersles gegeven met het
programma ‘Streetwise’. Vanmiddag heeft uw kind een folder meegekregen met informatie
voor de ouders over de programma’s. In die folder kunt u lezen wat de diverse groepen he bben
gedaan. Groep 4/5 is opgesplitst en aangesloten bij de groepen 4 en 5. Alle kinderen uit de
groepen 3 en 4 hebben van de Edwin van de Sar foundation een gratis fietshelm meegekregen !
We hopen dat ze hem gaan gebruiken voor hun eigen veiligheid!
Hieronder nog een paar foto’s van vanmorgen.

