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Afgelopen zondag was het eerste Advent. Advent is een tijd van verwachting, wat
gaat er komen? We maken ons op voor het grote feest; de geboorte van Jezus.
Het is nu nog donker en het duurt nog lang, daarom steken we deze week 1
kaars aan. Een lichtje in het donker dat laat zien dat we wachten op het feest dat
gaat komen…….
Tja, de kinderhoofden zijn vol van het andere decemberfeest, Sinterklaas.
Daarom zullen in de jongste groepen de kaarsen mogelijk na 5 december
aangestoken worden. Elke week gaat er dan 1 kaars meer aan..
Godsdienstige vorming
In groep 1 worden de verhalen verteld uit de Kijkbijbel: deze week
het verhaal over Zacharias en Elizabeth.
Voor de overige groepen werken we met de methode Kind op
Maandag.

Deze week: Tel je mee?
We tellen de dagen tot kerst, de adventskaarsen, het aantal kinderen in de
klas, in de stad en in het land; maar we staan ook stil bij de vraag of mensen
wel echt “mee tellen”. De verhalen van deze week zetten de kinderen hierover aan het denken.
Mensen die altijd achteraan stonden, worden door God vooraan gezet. Wat maakt mensen
waardevol en belangrijk.
Lucas 1:5-25; Lucas 1:26-38; Lucas 1:39-56
PBS
Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor lang
niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht
wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt goed gedrag
aangeleerd.
Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal.
Hiernaast kunt u de regel lezen.
Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!

Sinterklaas
A.s. woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten bij ons op
school. We ontvangen Sinterklaas om 08.20 uur op de parkeerplaats
achter de school. Graag plaatsnemen achter de linten!
Na de ontvangst kunt u uw kind, net als anders, naar de groep
brengen of zelfstandig de school in laten gaan. Denkt u er aan dat de
parkeerplaats deze morgen met linten is afgezet en u hier niet kunt
parkeren?
We hopen op een gezellige dag!

Kerstcircuit
We hebben het bijna rond, wat betreft hulp bij het kerstcircuit! Heel hartelijk bedankt !
Op donderdag vragen we nog ouders, die deegballetjes thuis klaar willen maken.
U krijgt hiervoor een recept.
Alle ouders die meehelpen krijgen deze week meer informatie.
Mocht u zich hebben opgegeven en deze week geen brief hebt ontvangen, graag contact
opnemen met juf Sien of via de mail (s.pattiruhu@ckcdrenthe.nl).
Ouders, die zich hebben opgegeven voor het kaarsen strikken worden maandag
17 dec om 08.30u verwacht in de grote zaal.
Om kerststukjes te maken nemen alle kinderen eigen benodigdheden mee in een plastic
tas:
- kerstbakje
- oase (thuis alvast nat maken en in het bakje doen)
- kaars
- kerstversiering en kerstgroen
Wij willen u vragen om extra groen mee te nemen naar
school. Dit kunt u vanaf 6 december inleveren bij juf Yvonne
of juf Sien.
Voor het kniepertjes bakken zoeken we nog een aantal
kniepertjes-ijzers! Wie helpt ons uit de brand? U kunt
zich melden bij juf Sien.
Actie schoenendoos
De schoenendozen worden a.s. donderdag
weggebracht. Maar er kan nog meer bij!
Wie nog geen doos gevuld heeft, kan dat tot en met
donderdagmorgen nog doen.

Damtoernooi
In januari is er een belangrijke WKmatch voor dammen in Assen. In de aanloop daar
naar toe worden er gratis damlessen georganiseerd op verschillende basisscholen. Ook
op ons kindcentrum zullen er damlessen zijn. Deze lessen zijn voor de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8. Zij kregen afgelopen vrijdag hiervoor een brief mee. Er zijn 3
damlessen, allemaal op maandag, direct na schooltijd. Wil je meedoen? Je kunt je
uiterlijk morgen nog opgeven!

