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Activiteiten

Jaarthema: Ik en mijn omgeving: natuur en milieu
48

26 nov – Ma 26 nov: Inloop verkeersveiligheid Veenhorst
30 nov
Wo 28 nov: Lina afwezig
Wo 28 nov: de boom wordt gesnoeid
Wo 28 nov: Evelien aanwezig
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03 dec – Di 4 dec: Lina afwezig
07 dec
Wo 5 dec: Sinterklaas op school
Wo 5 dec: Evelien aanwezig
Do 6 dec: Oud papier wordt opgehaald door vaders Mulder en Dollen
Vr 7 dec: Nieuwsbrief mee
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10 dec – Di 11 dec: Lina afwezig
14 dec
Wo 12 dec: Kniepertjes bakken!
Wo 12 dec: Evelien aanwezig
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17 dec – Ma 17 dec: Onderbouw zingt in de Heggerank
21 dec
Di 18 dec: Lina afwezig
Wo 19 dec: Kerstviering in de kerk
Do 20 dec: Evelien aanwezig
Vr 21 dec: Nieuwsbrief mee
Vr 21 dec: afsluiting kalenderjaar met lopend buffet

Even bijpraten
Sinterklaas is weer in het land. En dat is ook te merken in de school. In alle groepen wordt op verschillende
manieren aandacht besteed aan dit feest. In de onderbouw is dit vooral te merken. Het thema in de groep
is natuurlijk ook het Sinterklaasfeest en alle lessen staan ook helemaal in het teken van het komende
feest. De kinderen zijn er vol van!
Maar we zijn ook al bezig met de voorbereiding van de kerstviering. Op woensdagavond 19 december
willen we samen het kerstfeest in de kerk vieren.
Op de woensdag en donderdag krijgen de kinderen fruit van school. Natuurlijk mogen de kinderen ook
zelf nog iets gezonds meenemen als ze dat graag willen. Op dinsdag 4 december krijgen de kinderen fruit
in plaats van woensdag 5 december.
Met ingang van dit schooljaar is besloten om elke veertien dagen een nieuwsbrief te versturen in plaats
van één keer per maand. Op deze manier willen we het tussendoor sturen van mailtjes zoveel mogelijk
beperken, maar toch ontkomen we daar niet aan en worden toch tussendoor mailtjes verstuurd.
Op woensdag 28 november wordt de grote boom op het schoolplein gesnoeid. Er zitten veel dode takken
aan de boom en het is noodzakelijk, dat de boom een uitgebreide snoeibeurt krijgt. Waarschijnlijk is het
deze ochtend niet mogelijk om buiten te spelen omdat er met een hoogwerker gewerkt wordt.
Als de boom gesnoeid is, zal een afspraak gemaakt worden om delen van het plein opnieuw te bestraten.
Het herstel van Lianne en Liesbeth verloopt voorspoedig. Lianne is haar beide werkdagen op school
aanwezig. In de ochtenden geeft zij les en ’s middags heeft zij nog een vervanger in de groep en is bezig
met voorbereiden van de lessen en andere taken. We verwachten dat Lianne in de komende weken haar
taken verder gaat uitbreiden.
Liesbeth is alle drie ochtenden aanwezig in school en geeft tot half elf les aan de combinatiegroep. Na de
pauze geeft Michel les aan een deel van de combinatie. Op maandagmiddag geeft Michel les aan de hele
groep. We verwachten, dat ook Liesbeth in de komende weken haar taken verder gaat uitbreiden.
De terugkeer van Lianne en Liesbeth op school houdt in, dat we langzamerhand afscheid gaan nemen
van Michel. Michel is vanaf vrijdag 16 november niet meer op de vrijdag aanwezig op school, tenzij hij
om een andere reden moet invallen bij ons.

Parkeren auto’s
Van één van de buurtbewoners hoorden we, dat het erg vervelend is
als auto’s geparkeerd worden voor de oprit. Het is dan niet mogelijk
om zelf weg te rijden. We hopen, dat u hierop wil letten met het
parkeren van de auto!
Inloopbijeenkomsten gemeente
Op maandag 26 november houdt de gemeente een inloopbijeenkomst
vanaf 16:00 uur tot 19:30 uur in de Veenhorst in Musselkanaal. Dit
staat op de site van de gemeente, maar er is verder gaan informatie
over rondgestuurd…. Linda en Lina willen in ieder geval naar de
Veenhorst om te praten met de aanwezige mensen van de gemeente
over de verkeerssituatie langs het kanaal.
Onderwerpen waarover gesproken kan worden zijn:
-Verkeersveiligheid- en situaties in de gemeente Stadskanaal; Dit is
input voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)
-De campagne Afval scheiden? Goed bezig!
-Omgevingsvisie: Hoe zorgen we voor een gezonde en veilige
leefomgeving. Hoe richten we onze wijken en natuurgebieden in,
zodat u het in onze gemeente prettig wonen en werken vindt en blijft
vinden?
Oud papier
Op donderdag 1 november is er weer oud papier opgehaald. We weten
nog niet hoeveel er voor het oud papier betaald is. Het geld kunnen we gebruiken voor verschillende
activiteiten. Op 6 december wordt het oud papier weer opgehaald door vaders Mulder en Dollen.
Ouderbijdrage
De facturen van de ouderbijdrage zijn inmiddels verstuurd. We hopen, dat de ouderbijdrage zo spoedig
mogelijk betaald wordt! Vooral in de maandag november/december moeten veel uitgaven gedaan worden
voor de verschillende feesten in deze periode.
Sinterklaas

Beste ouders en kinderen,
De schrijfpiet heeft ons laten weten,
dat hij onze school op dinsdag 5 dec. niet zal vergeten!!
De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur naar school gaan,
Sint en Piet komen om ongeveer 8.50 uur aan.
Komen ze met de boot of met de trein………..
We weten het niet, dat zal een verrassing zijn!!
Ouders en peuters mogen Sint ook welkom heten,
maar daarna gaan alleen de kinderen feesten.
Fruittassen hoeven niet op school worden bezorgd
want voor eten en drinken wordt gezorgd.
Een grote tas is wel een goed idee,
want dan kan er misschien een cadeautje mee.
Sint en Piet maken vast alle kinderen blij
en om 12.30 uur is het feest voorbij.
We wensen iedereen veel plezier
en verwachten alle kinderen hier!!
Vr.gr. het feestteam van de Sint.

Kniepertjes bakken
Op woensdag 12 december worden er weer heerlijke kniepertjes
gebakken in de school. De kinderen hebben een intekenlijst
meegekregen naar huis en we hopen dat er weer veel kniepertjes
besteld worden. De opbrengst van deze actie gebruiken we weer voor
onze leerlingen! Heeft u zin om mee te helpen met het bakken van
kniepertjes? Het is altijd reuze gezellig tijdens het bakken en u bent
van harte welkom om te helpen! Kunt u niet helpen, maar mogen we
wel uw ijzer gebruiken? Dat zou ook heel fijn zijn!
Kerstviering
Het staat ook in het jaaroverzicht: op woensdagavond 19 december willen we samen met de leerlingen,
ouders en andere belangstellenden het kerstfeest vieren in de PKN-kerk van Musselkanaal. U ontvangt
nog een aparte uitnodiging. We beginnen deze avond om 18.30 uur.
Lopend buffet
Het kalenderjaar 2018 willen we afsluiten met een lopend buffet. Op vrijdag 21 december gaan we om
12.00 uur samen met de kinderen eten op school. Om 13.00 uur zijn alle kinderen vrij. Evenals
voorgaande jaren vragen we hulp van u voor het maken van iets lekkers voor de kinderen. Vanaf maandag
10 december hangen we een lijst op bij groep 1-2 en bij de personeelskamer. U kunt daarop schrijven
wat u gaat maken. Het is niet de bedoeling, dat u voor alle kinderen iets maakt! Als er door veel mensen
iets gemaakt wordt voor het lopend buffet, hebben de kinderen keuze uit veel verschillende lekkernijen!
U kunt denken aan stamppot, poffertjes, pasta, knakworstjes, fruit, toetje, stokbrood. U weet zelf wel,
wat kinderen lekker vinden! Het is de bedoeling, dat het eten tegen 11.45 uur naar school gebracht wordt.
In de ontmoetingsruimte zetten we tafels neer en vanaf 12.00 uur mogen de kinderen met hun bordje
langs het buffet lopen. Het wordt vast weer een succes!

Voetbalwedstrijd FC Groningen
Het duurt nog best heel lang. Maar onze leerlingen van groep 6-7-8 zijn uitgenodigd
om een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen Heracles bij te wonen op
zaterdagavond 19 januari om 20.45 uur in het stadion van FC Groningen. We zijn
uitgenodigd omdat we meedoen aan het project Gezond Scoren. We konden kiezen
uit vier wedstrijden van FC Groningen, maar de andere drie wedstrijden zijn op
zondagmiddag. Graag horen we wel zo snel mogelijk van de leerlingen of ze
meegaan naar de wedstrijd en welke ouders mee zouden kunnen rijden. We
verwachten wel van de leerlingen, dat als ze zich opgeven, ze ook zeker meegaan!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
16 dec

Meester Michel

