Nieuwsbrief
November 2020
Agenda:
27 nov. Studiedag afgelast

KOM rooster:
Week 46: 9 t/m 13 november 2020
De tabernakel, Exodus 40:1-38
Jozua, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deut. 34:1-12
Week 47: 16 t/m 20 november 2020
Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9
Rachab, Jozua 2:1-24
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4
Week 48: 23 t/m 27 november 2020
De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27
De Gibeonieten, Jozua 9
De laatste woorden van Jozua,
Jozua 23:1-26
Week 49: 30 november t/m 4 december
2020
De naam Jesjoea, Jozua, redding
(Psalmen & Profeten)
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25
(OB alleen dit verhaal)
Week 50: 7 t/m 11 december 2020
Gabriël bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria,
Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-80
Week 51: 14 t/m 18 december 2020
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Geboorte van Jezus, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20
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Laatste nieuwsbrief?
Zou dit de laatste nieuwsbrief kunnen zijn in deze vorm? Het zou zo
maar eens kunnen. Ook al zijn we nog niet zo heel erg tevreden
over hoe het met onze schoolapp gaat; er worden al wel heel veel
berichten gedeeld met ouders. En dat gaat dan direct op de dag
zelf. Mooi dat zoveel groepen daar al mee bezig zijn.
De komende tijd willen we meer berichtjes ook in de app plaatsen bij
het blokje “Nieuws”. Dat komt tegelijkertijd ook op de website te
staan. Daardoor wordt uiteindelijk de nieuwsbrief overbodig. We
kunnen dan alles wat we in deze nieuwsbrief zetten, ook in de app
en op de website plaatsen. En wanneer we hele gerichte vragen
hebben dan kunnen we u ook altijd nog mailen of bellen. Komende
weken gaan we kijken of dat een alternatief is voor de nieuwsbrief in
deze vorm.
Er gebeurt veel in de school en wat er in de nieuwsbrief staat is
maar een fractie van alles wat we met elkaar beleven. Tegelijkertijd
kunnen we niet altijd alles delen waar we mee bezig zijn. Dat zou
teveel ten koste gaan van ons werken met de leerlingen. Maar we
zien dat in deze tijd het van groot belang is om met regelmaat iets te
laten zien uit de groep. En we hopen dat de schoolapp daar
voldoende in doet.
We zoeken nog wel met de ontwikkelaar van de app om ook van
ouders naar de leerkracht een mogelijkheid te krijgen om te
reageren of om iets te melden. En tot die tijd blijft de telefoon, het
schriftje of de mail de routes om in gesprek te komen of om iets
achter te laten.

Sinterklaasfeest zal anders gaan dit jaar…
Doordat Sinterklaas ook al een oude man is moet hij heel erg
oppassen dat hij geen corona oploopt. Daarom zal hij en zijn pieten
niet op school ontvangen kunnen worden zoals we dat ieder jaar
gewend zijn. Maar we snappen heel goed dat het dit schooljaar
even anders gaat.
Uiteraard zullen we een heel fijn sinterklaasfeest gaan vieren. Maar
dit keer zal hij niet in levende lijve op school de klassen bezoeken.
Helaas.
We hebben al wel een afspraak gemaakt met Sint dat hij volgend
jaar gewoon weer langskomt. Als dat tenminste dan wel weer kan.
Maar dat mogen we gelukkig wel verwachten.

VSO TP 1 nieuws
Het was een periode met veel
activiteiten. De maand oktober begon
met een interactieve poppenkast
voorstelling over de
Kinderboekenweek.
Het thema was toen en nu. We
hebben o.a. modern koffie
geschonken en een oude kraantjes
pot bewonderd. Ook getelefoneerd
met een oud telefoontoestel. Verder
mooie ridderschilden en zwaarden
gemaakt. En nog veel meer… Kortom
een prachtig thema.
Ook kwamen de milieustewards op
bezoek. Ze lieten zwerfvuil zien en
vertelden dat dit erg is voor de
dieren. We kregen een groot
compliment omdat wij met de
afvalgrijpers de omgeving rondom de
school schoonmaken
I.v.m. Corona hebben we een mooi
alternatief Sint Maarten gevierd met
prachtige fakkels, wel lekker snoep
eten en snoep ronddelen in het SO.
Tot de volgende keer!

Het Milieu
De Wingerd is sinds deze week begonnen met het inzamelen
van fruitafval.
VSO-leerlingen hebben er een nieuwe, interessante interne
stage bijgekregen, want zij halen de emmertjes op, legen ze
in het compostvat, maken ze schoon en brengen ze weer
terug.
Een goed milieu begint ook op school 
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Dag allemaal,
We zijn in SO 2 allemaal ontzettend
hard aan het werk. Zo hebben we de
eerste weken veel aandacht besteed
aan de gouden weken → hoe gaan
we met elkaar om? Wat zijn de regels
die we met elkaar afspreken? Nu
nog steeds zijn we bezig met; hoe
geef je je eigen grenzen aan? En …
je moet de grens van een ander
respecteren.
De Kinderboekenweek ging over
thema: EN TOEN…..Wij hebben in
ridders, kastelen en prinsessen. We
zijn zelfs naar de Fraeylemaborg te
Slochteren geweest waar we veel
hebben geleerd over dit thema.
Alle kinderen zijn ook goed aan het
lezen en rekenen. Daarnaast is er
ook tijd voor leuke dingen zoals het
Nationaal Schoolontbijt en nu de tijd
van lichtjes, warmte en gezelligheid.
We hebben onze lampion al klaar en
we hopen natuurlijk dat we in ons
eigen dorp mogen lopen ondanks de
Corona.
Groeten team SO 2

SO 1
In SO 1 hebben we de afgelopen weken over de herfst
gewerkt. We hebben een praatplaat bekeken over de herfst.
Leuk was dat veel leerlingen eikels en kastanjes hadden
meegenomen.
De kleuren van de blaadjes in de herfst stonden centraal bij
het maken van onze lampion. Van deze kleuren vliegerpapier
hebben we veel stukjes gescheurd. Ook hebben we echte
blaadjes gezocht voor onze lampion. Zo werd het een echte
herfstlampion!
Met rekenen hebben we blaadjes gestempeld aan de bomen
en buiten hebben we genoten van de wind door de wind in
een plastic zak te vangen. Ook spelen we graag met het
water dat door de regen op het plein blijft liggen. Heerlijk
genieten van de herfst!
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Beste ouders/ verzorgers
Vanaf 9 november doen wij als school weer mee aan het EU
fruitproject.
Dat betekent dat wij 20 weken lang fruit aangeleverd krijgen
door de firma Drogenbroek.
Op de dinsdag wordt het gebracht en op de woensdag,
donderdag en vrijdag uitgedeeld.
Dit kan zijn appel, peer of banaan maar ook wortelen of
tomaat en nog andere variaties.
Die drie dagen van de week zou uw kind dus minder fruit mee
naar school kunnen nemen.
Wij doen als school mee om te promoten dat fruit en groente
gezond is.
In de loop van het jaar zullen ook in alle klassen groente -en
fruitlessen worden gegeven.
Als ouder kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief
behorende bij dit project.
Als u de link opent kunt u vinden waar u zich kan aanmelden.
Dan bent u ook steeds op de hoogte van het fruit dat per
week aangeboden wordt.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EUSchoolfruit/Voor-ouders.htm
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