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Vanuit het team
De dagen worden korter. Het is nog maar net
licht als de kinderen naar school komen. In de
school is het extra gezellig vanwege
Sinterklaas. Maar we blijven ons focussen op
leren. Daarvoor is rust nodig in de school en
daar werken we hard aan met elkaar. U kunt
ons helpen om de kinderen op tijd in de klas
te brengen, zodat de leerkrachten met alle
kinderen tegelijk kunnen beginnen.
Trefwoord
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30
november): Dromen
Inhoud: Over dromen met
je ogen open, over
visioenen en toekomstdromen en over de vraag
hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).

School in sinterklaassfeer
In Rustenburg en in
Liendert ziet de school
er mooi versierd uit.
Maandagavond zijn er
verschillende ouders
geweest om samen met
de Sintcommissie hun
creativiteit in te zetten
om de school in Sinterklaassfeer te brengen. We
kijken uit naar de komst van Sinterklaas.

Woensdag 4 en donderdag 5 december geen
koffiedrinken
Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een
bezoek aan de Wijde Wereld. Op 5 december
komt Sinterklaas bij ons op school. Deze
ochtenden is er in de ontmoetingsruimte geen
koffiedrinken. De ruimte is nodig voor het
sinterklaasfeest.

Actie schoenendoos

Maar liefst 35
dozen zijn gevuld. De meeste
dozen zijn prachtig versierd. Ze
zitten vol met spullen die
kinderen goed kunnen gebruiken.
Dank je wel daarvoor.
Tijdens de schoolkerkdienst op zondag 7 oktober
is er geld opgehaald voor de verzendkosten. Dit
was een bedrag van €159,05

PCBO studiedag 23 november
We hebben in het Hart van Vathorst een
studiedag gehad met alle teamleden van PCBO.
Er waren interessante gesprekken over de lessen
die je geeft op school en hoe anderen dat doen.
De informatie wordt gebruikt voor het nieuwe
strategisch beleidsplan voor de Stichting PCBO
2019-2013. Daarnaast hebben we ons als team
gebogen over de vraag wat ons werkgeluk brengt
en hoe we daar gezamenlijk in op kunnen
trekken. Een uitgangspunt om verder mee te
gaan.

Schoolfruit
Volgende week, week 48, ontvangen de kinderen
onderstaande fruitsoorten. Elke leerling ontvangt
een hele baan, een appel en de meloenen
worden natuurlijk in stukjes gesneden en
verdeeld onder de leerlingen.

Mocht u nog eens een gezonde traktatie zoeken:
wat dacht u van deze appellachebekjes!
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Voorleesfeestje door de Bieb
Op de Zonneparel is op 3-12 om 14.15
uur gratis voorleesfeestje met het
thema Sinterklaas. Na het voorlezen is
er nog een knutseluurtje. Van harte
uitgenodigd.
Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
De inkomsten komen altijd
ten goede aan de leerlingen.

Onze jarigen tot en met 2 december
27-11 Dilan Candan
Salma Youb
30-11 Arda Tolan
01-12 Besim Açiköz
02-12 Faith van Beek

gr. 3-B
Kleine Beerklas
gr. 8
gr. 3-A
gr. 8

Agenda
02-12 Eerste adventszondag
05-12 Sinterklaasviering
06-12 Studiedag – alle kinderen vrij

