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Kind op maandag.
Wat is het waard?
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt
Rebekka ver weg, en zij laat alles achter om haar nieuwe leven te
beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die ook
twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep.
Leesrooster:
De knecht van Abraham gaat op reis, Genesis 24:1-21
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34

Dankdag.
Afgelopen woensdag is er in de verschillende groepen aandacht besteed aan het bedanken en blij
zijn met datgene wat je ontvangen hebt. Waarvoor kun je bedanken en wie mag je allemaal
bedanken. De reacties die de leerlingen geven zijn vaak heel raak en hartverwarmend. Op de foto
hieronder is de woordspin te zien die gemaakt is in groep 4. Bedankt groep 4 !!!!

Actiedag.
‘Ik ben geen toprioriteit’

( geen schrijffout)

Woensdag was het actiedag in het onderwijs. Op diverse
plaatsen in ons land is actie gevoerd. Iza Wolters voerde
persoonlijk actie door in het inmiddels beroemde
Lubach-shirt naar school te komen. Een mooi statement.
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Week van de mediawijsheid.
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek
en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is
het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.
Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed
begeleiden maar weet niet altijd hoe. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor
ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien.
In de bijlage bij deze Meandert(h)aal vindt u folders gericht op een specifieke lleeftijdscategorie
met adviezen voor de media-opvoeding.

De leerlingen van groep 7 en 8 worden volgende week mediawijs gemaakt aan de hand van het
spel Mediamasters. Dit spel is opgebouwd rondom verschillende mediathema’s. De mogelijkheden
en gevaren van het internet komen op speelse manier aan de orde. De groepen verdienen bits
door vragen goed te beantwoorden. Thuis kunnen de leerlingen nog extra bits verdienen door
zinvolle games te spelen.
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Gefeliciteerd.
November

Groep

9

Leroy

8

9

Jamie

6

13

Noah

4

Agenda.
11 november

Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

12 november

MR-vergadering

14 november

Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Swim2Play groep 4 en 5 – Aanvang les: 10.55 uur– Leerlingen
zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Voorleeswedstrijd .

21 november
22 november
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Overige berichten.

Speel jij mee in de unieke muziektheatervoorstelling ‘Vallende sterren’ ?
In het voorjaar van 2020 wordt in onze gemeente 75 jaar vrijheid gevierd. Een moment dat natuurlijk niet
ongemerkt voorbij mag gaan. Eén van de activiteiten is een theatervoorstelling die gespeeld gaat worden
door kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

Muziektheatervoorstelling Vallende Sterren
Een selectie van kinderen uit de gemeente Hellendoorn zal een speciaal voor dit project geschreven
voorstelling gaan instuderen. We zijn er van overtuigd dat onder de kinderen in de gemeente ruim
voldoende podiumtalent aanwezig is om een fantastische voorstelling neer te zetten die zal gaan over
oorlog, vrede en vooral het belang van het leven in vrijheid!
Het project wordt afgerond met het spelen van de ingestudeerde voorstelling in het ZINiN theater in de
bevrijdingsweek van onze gemeente: 6 t/m 11 april 2020

Spelen in de voorstelling: auditie op 14 december in het Memory Vrijheidsmuseum
Een selectie van kinderen van alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn zullen de
muziektheatervoorstelling ‘Vallende Sterren’ spelen. Om een groep samen te stellen met voldoende talent,
intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen zullen we een auditieronde organiseren op zaterdag 14
december om 10:00 uur in het Memory Vrijheidsmuseum!
Wij nodigen kinderen (groep 6-7-8) uit auditie te doen die:
•
•
•
•
•

beschikken over voldoende zang- en acteertalent;
ambitie hebben om te spelen in de voorstelling;
bereid zijn en tijd hebben om thuis teksten en liedjes voor te bereiden;
beschikbaar zijn om te oefenen op zaterdagmorgen of vroeg op de zaterdagmiddag in de Smidse in
Nijverdal (vanaf januari tot en met april en de generale repetitie op 5 april);
beschikbaar zijn om de voorstelling te spelen op 7, 8, 10 en 11 april
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Aanmelden voor de audities
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor de auditie door een mail met contactgegevens (naam,
leeftijd, school, groep, mailadres, telefoonnummer) te sturen naar auditie@xapp.nl. Deze aanmeldingen
moeten voor 5 december bij ons binnen zijn.
Tijdens de auditie op 14 december zal door Xapp podiumproducties worden bepaald welke kinderen mee
mogen spelen in de voorstelling. De geselecteerde kinderen zullen worden verdeeld in twee verschillende
casts, die ieder afzonderlijk een voorstelling gaan spelen. Zo is er een back-up voor eventuele afvallers en
hoeven de kinderen niet alle voorstellingen te spelen, wat een te grote belasting zou kunnen zijn.

Communicatie
De communicatie over de voorstelling ‘Vallende Sterren’ verloopt via Xapp. U kunt hen bereiken via
telefoonnummer 0529-430249 / 0621977888 of via mail info@xapp.nl.
We hopen dat er van elke school in de gemeente Hellendoorn kinderen mee kunnen spelen!
Met vriendelijke groet,
Xapp Podiumproducties
Jeugdtheaterschool Nijverdal
Björn Zillen

