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Week 44

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Maandag 7 november

Klassenouderoverleg

8:30

Donderdag 10 november

Knutselavond Sint

Klas 1-2 19:00

Vrijdag 11 november

Sint Maarten

Vanaf 17:00 feest!

Woensdag 16 november

Ouderavond kleuters

Sint

Vrijdag 18 november

Recycle-Sint

van 19:00 – 21:30

Maandag 28 november

Eerste advent

Een dochter voor Meester Robin
Midden in de herfstvakantie, op woensdag 26
oktober, zijn meester Robin en Tamar de trotse
ouders geworden van dochtertje Rune. Papa,
mama en grote broer Wieger maken het allemaal
goed. Meester Robin geniet nu nog van zijn
verlof en zal vanaf maandag 21 november weer
voor klas 1-2 staan.
Willen jullie het gelukkige gezinnetje feliciteren?
Een kaartje is van harte welkom!

Sint Maarten
Volgende week vrijdag, 11 november, is het feest! We vieren dan Sint Maarten.
Alle kinderen starten de dag met een viering in de zaal.
Daarna maken de kinderen van klas 1 tot en met 6 in de klas een lantaren. De kleuters gaan
na de viering in de zaal naar hun eigen klas.
Wat moeten de kinderen vooraf regelen om er een mooi feest van te kunnen maken?
Klas 1 t/m 6 neemt vrijdag 11 november mee naar school:
· Een knolraap, knolselderij, een grote rode biet, een suikerbiet of een pompoen.
· Een scherp mesje
· Een appelboor
· Een lepel
· IJzerdraad
· Een hol stokje bv bamboestok of vlierstokje of
een wc- rolletje
· Een waxinelichtje

De kleuters nemen een lantaren mee die van tevoren thuis al is gemaakt.
Hoe maak je een lantaren?
Neem een knolraap, knolselderij, een grote rode biet, een suikerbiet of een pompoen.
Snijd met een groot mes het bovenste kapje eraf. Ongeveer een kwart deel. Bewaar dit
want dit wordt het deksel.
Hol deksel en knol uit met een lepel, appelboor of meloenschepje. Zorg ervoor dat de
wand ongeveer 1 cm dik blijft.
Maak een holletje in de bodem en zet
het waxinelichtje erin.
Teken met een potlood figuurtjes aan
de buitenkant van de knol. Snijdt ze
voorzichtig uit met een mesje. Niet
door en door: zorg dat er een dun
wandje overblijft.
Boor drie luchtgaten in het deksel met
de appelboor.
Bevestig ijzerdraad aan knol en deksel,
op zo'n manier dat het deksel opgetild
kan worden om het lichtje aan te
steken.
Tenslotte voorzie je de lantaren van je
naam. Veel plezier en succes!
Vind je het toch nog lastig? Vanaf maandag 7 november staat buiten een voorbeeld
lantaren.
Om 17.00 komen alle kinderen weer op school. De kinderen gaan naar hun eigen klas,
ouders wachten even buiten, op het grote plein.
17.15 vertrekt de kleuteroptocht. Zij maken een ronde door het park en komen daar
appelvrouwtjes, notenmannetjes en bakkers tegen.
Daarna vertrekken klas 1 /2 en klas 3 /4. Zij trekken zingend door de wijk en krijgen op een
paar adresjes iets lekkers.
Na afloop van de optocht is er voor de
kleuters en de kinderen van klas 1 /2 en
3 /4 een glaasje chocolademelk op het
plein. Voor ouders is er koffie en thee.
Klas 5/6 zal met zelfgemaakte lantarens
een bezoek brengen aan het Weerdje.
Daar zullen ze gaan zingen voor de
Oekraïense gezinnen die daar tijdelijk
wonen. Samen met hen gaan zij iets
drinken en iets lekkers eten.
Om 19.00 sluiten we af en doven we het
vuur in de vuurkorf.
Je kunt er ook voor kiezen na de optocht
huiswaarts te keren.

Recycle Sint
De geur van pepernoten hangt in de lucht en pakjesavond staat
voor de deur. Om de feestdagen wat duurzamer door te komen
organiseren we op vrijdag 18 november een ruilmarkt in school.
Maak ruimte in huis door speelgoed waar je kinderen niet meer
mee spelen in te leveren en scoor die avond ‘voor-jou-nieuwecadeaus’.
Spelregels: op vrijdagochtend of vrijdagmiddag 18 november lever
je jouw speelgoed in. Verpak het (bijvoorbeeld in een vuilniszak)
zodat de jongste leerlingen niet zien wat we gaan doen. Lever
alleen nog mooi, compleet speelgoed in: het moet leuk om te
geven en krijgen zijn.
Wij richten hiermee een mooie markt in, waar je ’s avonds mooie cadeaus voor de
feestdagen kunt uitzoeken. De markt dient meteen als gezellige ontmoetingsplek voor
ouders. Kom dus ook even langs voor een hapje en drankje als je niet wilt ruilen!
We gaan bij het ruilen uit van jullie eerlijkheid: neem ongeveer zoveel mee als je hebt
ingeleverd. Het laatste half uur van de markt is het uitverkoop: alles wat er dan nog ligt,
mag je meenemen als je denkt dat je hier iemand blij mee kunt maken. Ook als je niets hebt
ingeleverd.
Datum: 18 november. Inleveren: 8.30 uur of 14.00 uur. Markt: 19.00- 21.30 uur.

Uitvalsweg De Kwekerij
Zoals jullie wellicht weten heeft de gemeente plannen om in het gebied achter de school
een nieuwe wijk aan te leggen. Een van de ontsluitingswegen van deze nieuw te bouwen
wijk loopt volgens de planning langs ons schoolplein en komt uit op de Torontostraat
(helemaal links op het kaartje, net naast (onder) De Kleine Prins).
Veel ouders hebben hiertegen bezwaar gemaakt.
De oudergeleding van de MR heeft dit bezwaar tijdens de raadsvergadering over de wijk
toegelicht. Vorige week heeft de raad gestemd en dit plan, ondanks onze bezwaren,
goedgekeurd.
Dat betekent niet dat onze bezwaren totaal geen zin hebben gehad. Diverse partijen in de
raad snappen dat de verkeersveiligheid bij school voorop staat en spannen zich in om deze
te gaan verbeteren. Ook de fietsersbond heeft onze school nu op de agenda staan en is
hierover in gesprek met de gemeente.
Wij houden uiteraard vinger aan de pols.

