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 Aan het feest van Sint Maarten
wordt in alle klassen aandacht
besteed. Het mooie verhaal over
de Romeinse soldaat die de helft
van zijn mantel aan een bedelaar
gaf en later bisschop van Tours
werd, is nog steeds zeer geliefd.
Om deze daad van liefdadigheid te
herdenken trekken de kinderen op
zijn sterfdag met lampionnetjes
langs de huizen om de mensen
licht te brengen en vrolijk te
maken. In alle groepen worden lampionnetjes gemaakt en elk jaar zie je weer nieuwe
verrassende modellen. De kinderen van groep 7A ontdekte dat hun lampionnetjes
multifunctioneel waren en ook als hoofddeksel konden worden gebruikt.


In de nieuwsbrief van oktober kon u lezen dat er het afgelopen schooljaar veelvuldig
teamoverleg is geweest over de klassenregels, gangregels, pleinregels en het
voorkomen van pesten op school. We hebben afgesproken om elke maand een
schoolregel onder de bijzondere aandacht van de kinderen te brengen en de leerkrachten
en leerlingen letten er goed op dat deze regel wordt nageleefd. De maandregel voor
november luidt: Doe altijd wat je hebt beloofd, zodat een ander jou gelooft. De
maandregel voor de maand december luidt: Wanneer we samen spelen, zullen we samen
delen.

 Op dinsdag 3 november bezocht Walter Hendriks van de stichting ‘Child of Uganda’
onze school om in de groepen 6,7 en 8 iets te vertellen over het leven van de ruim
twee miljoen weeskinderen in dit Afrikaanse land. Veel kinderen sterven jaarlijks door
ondervoeding of gebrek
aan medicijnen. Er is grote
behoefte aan
pleeggezinnen,
drinkwater, verse
groenten, kleding,
schoeisel en vooral een
goede opleiding. Met zijn
stichting willen Walter en
zijn vrouw Corina de
kansarme kinderen een
hoopvolle toekomst
bieden. Onze kinderen
waren diep onder de
indruk van zijn verhaal en willen mogelijk over enige tijd een bijdrage leveren aan zijn
stichting.

 De lokalen zien er in deze tijd van het jaar altijd gezellig uit. De herfsttafels en
kleurige lampionnetjes maken deze
week alweer plaats voor de
sinterklaasversiering. Kort na het bezoek
van de goedheiligman worden de
kerstbomen alweer tevoorschijn
getoverd, want de periode tussen het
bezoek van de sint en de kerstvieringen
op school is dit jaar wel extreem kort.
De organisatie van beide feesten is
onlangs weer besproken in de
ouderraadvergadering en we mogen ons
gelukkig prijzen met zo’n groep actieve
ouders, die altijd bereid zijn om te helpen.
 Op donderdag 19 november hebben de kinderen een vrije dag en de leerkrachten
een studiedag. In de ochtend krijgen de leerkrachten achtergrondinformatie over het
boek ‘Teach like a champion’ van Doug Lemov. Ze leren een aantal technieken die in
de klas kunnen worden ingezet om kinderen te prikkelen het beste van zichzelf te laten
zien. Het middagprogramma betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
aan de hand van Pravoo en ZIEN. Het zijn leerlingvolgsystemen met screeningslijsten,
registratieformulieren en handelingssuggesties, die een bijdrage kunnen leveren aan de
kwaliteitsontwikkeling van de school en het welzijn van kinderen.
 Op vrijdagmiddag 30 oktober vond op
school de jaarlijkse
fietsverlichtingscontrole plaats waarbij
alle fietsen van de leerlingen van de
groepen 5,6,7 en 8 werden gecontroleerd.
De meeste kinderen kregen een OK
sticker op hun fiets en bij enkele kinderen
moest er nog iets aangepast of vernieuwd
worden. De verkeerscontrole stond onder
leiding van Natasja Schilder, die
Angelique Bootsman is opgevolgd als
nieuwe verkeersouder van onze school.
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Agenda
12-11 Voorlichtingsavond communie in DBC
18-11 Verkiezingen gemeenteraad in aula
18-11 Sinterklaasspelletjes kleuters
19-11 Studiedag / vrije dag leerlingen
23-11 Rapportgesprekken
24-11 Rapportgesprekken
27-11 Sinterklaasspelletjes gr. 3 / 4
27-11 Rapport gr. 3-8
01-12 Bezoek Triade gr. 8AB
03-12 Sint op school
15-12 Kerstviering gr. 1,2,7 en 8
17-12 Kerstviering gr. 3,4,5 en 6
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