Weekbericht nr.13

Schooljaar 2022-2023

Week 46

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 28 november

Eerste advent

Dinsdag 29 november

Voorstelling klas 5-6

Maandag 5 december

Sinterklaasviering

Maandag 5 december

Tweede advent

Maandag 12 december

Derde advent

Maandag 19 december

Vierde advent

Opmerkingen

Recycle Sint
Vanavond, vrijdag 18 november van 18:00-21:30, is het zover, dan
organiseren verschillende ouders een zogenaamde Recycle Sint
ruilmarkt in school.
Jullie komen toch ook? Naast gezellig snuffelen tussen het speelgoed,
is het ook een fijn moment om met elkaar bij te praten onder het
genot van een hapje en een drankje.
Vanmiddag is er nog een mogelijkheid om speelgoed inleveren, zodat
hier ’s avonds weer andere ouders blij mee kunnen worden gemaakt.

Herinrichting Wijnbergseweg
Zoals afgelopen week in het weekbericht was vermeld, was gelopen maandag in school een
inloopavond van de gemeente over de herinrichting van de Wijnbergseweg.

De Kleine
Prins

Hier waren de
tekeningen te
zien van de
geplande nieuwe
situatie,
ook ter hoogte
van onze school.

Wie niet aanwezig was kan meer informatie vinden op www.doetinchem.nl/wijnbergseweg.
Vragen/suggesties over de weg kunnen worden gestuurd naar wijnbergseweg@doetinchem.nl

Regenboog
Om de sociale veiligheid in onze groepen goed te kunnen volgen vullen
kinderen en leerkrachten volglijsten in die gaan over sociale veiligheid,
leer-en leefklimaat.
De uitkomsten daarvan worden door de leerkrachten geanalyseerd,
waarna passende acties volgen, denk aan kunstzinnige activiteiten,
spelvormen of kind/klassengesprekken.
Hierbij maken wij op school gebruik van de methodiek Regenboog.
Wanneer dat nodig is volgt een tweede invulmoment later in het schooljaar.

Meester Bas
Deze week begon meester Bas met zijn stage in de
gouden kleuterklas. Dat betekende dat de potloden
eindelijk weer eens werden geslepen, maar ook dat de
klas in goede handen was terwijl juffie Judith naar de
dokter moest.
Fijn dat hij er volgende week ook nog is.

Advent
Een nieuwe tijd breekt aan. We laten de herfst achter ons en langzaamaan doet de winter
zijn intrede. De adventtijd breekt aan.
Advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’ dat komst betekent. Dit is een tijd van
inkeer, verstilling en voorbereiding op het wonder van kerst. We lopen letterlijk naar
binnen in de adventsspiraal om daar het licht te vinden en ons eigen kaarsje bij aan te
steken. De lege kerststal staat klaar en wordt langzaam voorbereid op de komst van het
kerstkind.
Volgende week zondag is het eerste advent, dit vieren wij maandag 28 november op school.
We verzamelen met de klassen in de zaal om samen te zingen en te luisteren naar een
verhaal. Ook wordt daar de eerste adventskaars aangestoken. Deze kaars staat op een mooi
versierde tafel.
De kinderen mogen iedere adventviering iets moois uit de verschillende rijken van huis
meenemen voor op de tafel in de zaal:
Eerste advent maandag: iets uit het mineralenrijk (b.v. een mooi steentje)
Tweede advent maandag: iets uit het plantenrijk (een mooi blad, takje oid)
Derde advent maandag: iets uit het dierenrijk (een veer, plukje wol oid)
Vierde advent maandag: iets uit het mensenrijk (b.v. een mooie tekening)
In iedere klas wordt
een adventtuintje in
een spiraalvorm
gemaakt (alleen op
eerste advent). In het
midden brandt een
grote kaars. Kinderen
gaan met hun kaarsje
één voor één de spiraal
in en steken hun
kaarsje aan, aan de
grote kaars in het
midden. Zo ontstaat in
de donkere tijd voor
kerst op deze dag een
zee van licht. We
zingen hierbij
adventliedjes.

Kleuters

