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Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht,
Een wereld waar het licht is.
Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht, een kind vol kracht,
Een kind dat zorgt voor vrede.
Advent is kijken naar wat komt, advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin, we slaan een weg van vrede in,
Die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is
En dat zijn rijk zal komen.
Juist in deze tijden is het belangrijk om stil te staan bij het wonder van kerst;
de geboorte van Jezus!

Actueel
Advent
We vinden het belangrijk om stil te staan bij het wonder
van kerst. Daarom houden we binnen de onderbouw en
bovenbouw de adventsviering.
Elke week starten we in de hal met een overdenking over
de geboorte van Jezus. Mooi om zo met elkaar toe te leven
naar het kerstfeest.

Ouderraad bedankt!
In de maand december is onze ouderraad altijd heel actief bezig op onze school. Met
sint hebben ze gezorgd voor de (schoen) cadeautjes en lekkers. Toen de sint
uitgezwaaid was, hebben ze onze school weer prachtig versierd. Hartelijk dank voor
jullie inzet hierin!

Covid-19
Zelftesten
Zoals bekend heeft de overheid geregeld dat er zelftesten beschikbaar komen voor de
leerlingen. Volgende week zullen deze testen verdeeld worden en meegegeven worden
aan de leerlingen van groep 6,7 en 8. Zoals we nu globaal telden, worden dit 4 testen
per leerling. Het idee achter deze testen is om het twee keer in de week preventief te
doen. Met die 4 testen kan men dus tot de kerstvakantie vooruit. Aangezien iedereen
zijn eigen overwegingen maakt hierin, zullen wij dit niet controleren. Dit is een
eenmalige levering die vanuit de overheid is georganiseerd. Hoe dit na de kerstvakantie
zal gaan, is nog niet helder.
De regelgeving is ook aangepast en een zelftest mag bij corona gerelateerde klachten
ook worden gedaan in plaats van een test bij de GGD. Wanneer de test positief is, is het
beleid dat er wel getest wordt bij de GGD.
Sluiting scholen
Vanuit het OMT wordt regelmatig geadviseerd om de scholen een week eerder te
sluiten. Bij ons is hier nog niks over bekend en we verwachten op de persconferentie
van 14 december meer hierover te horen. We houden er in achterhoofd wel rekening
mee zodat we eventueel de kerstviering in de klas op 17 december kunnen vieren.

Nieuwsbrief
Zoals u kunt zien is de lay-out van de nieuwsbrief gewijzigd. Met dank aan de vriend
van juf Romee die dit mooie ontwerp heeft gemaakt. We zijn er erg blij mee.

Gevonden voorwerpen
Denkt u nog aan de gevonden voorwerpen? Zij liggen in het materialenhok van het
buitenspeelgoed. In de kerstvakantie wordt de bak geleegd en naar een andere
bestemming gebracht.

Actie voedselbank

We hebben al 16 volle kratten ingezameld, geweldig (niet alle kratten staan op de foto).
Tot 20 december kunnen de kinderen nog spullen inleveren voor de voedselbank. Het
zendingsgeld van de afgelopen periode gaat ook naar dit goede doel. Als school willen
we graag bijdragen aan goede doelen onze kinderen bewust maken van de
samenleving om hen heen. Daarom zullen we een aantal goede doelen projecten doen
per jaar die tastbaar zijn voor de leerlingen. Dit is ons eerste project en zoals u kunt
zien heel erg geslaagd.

Inhoudelijk
Rapport
Binnen ons team werken we met ontwikkelteams. Zij buiten zich over een onderwerp
wat te maken heeft met de schoolontwikkeling. Het afgelopen jaar heeft een
ontwikkelteam zich gebogen over ons rapport. Het doel was om een meer proces
gericht rapport te maken. Daarnaast wilden we dat het leerproces duidelijker naar voren
kwam door per vakgebied meerdere onderwerpen toe te voegen. Ook de eigen inbreng
van de leerlingen wilden we verwerken in het rapport. De input vanuit het team is
verwerkt door easy rapport en we zijn heel blij met het resultaat.
Het eerste rapport in februari zal dus van andere inhoud en vormgeving zijn dan u
gewend bent. We horen graag tegen die tijd wat u ervan vindt😊

Studiedag
De afgelopen studiedag stond in het teken van ons team. 2019 en 2020 stonden volop
in het teken van het verbetertraject vanuit de onderwijsinspectie. Nu de basis goed is
en er voldoende resultaten worden gehaald, is het belangrijk om te verdiepen en verder
te bouwen. Daarvoor is het goed om met elkaar stil te staan als team; waar staan we
voor, waar willen we voor gaan, wat willen we uitdragen en wat hebben we daarvoor
nodig als team.

Kiva
We zijn bezig met thema 4 van Kiva; iedereen is
uniek! ‘Iedereen is uniek’ staat in de onderbouw
in het teken van overeenkomsten en verschillen.
Jullie kinderen kijken naar de gelijkenissen en
verschillen die ze met andere kinderen hebben.
Niet alleen met kinderen in hun eigen groep,
maar ook met kinderen in andere groepen en
landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!
In de bovenbouw wordt dit thema toegespitst op plagen,
ruzie of pesten?
We weten dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een
groep.
Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen
pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren
jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt.

Agenda
24 december

kerstviering in klas, kinderen 12.00 uur uit

25 december

start kerstvakantie

10 januari

studiedag, kinderen vrij

14 januari
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