Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 5 - schooljaar 2016-2017 - Donderdag 10-11-2016
Welkom

h

Mooie gebeurtenissen liggen achter ons.
Te denken aan een dankdagviering in de school, mee doen aan de Dorcas actie en iets
geven aan een ander, een gezamenlijk schoolontbijt en een high tea georganiseerd door
kerk en school met de ouderen en kinderen van groep 6, 7 en 8.
Het is heel mooi om dit alles met elkaar te mogen vieren en mee te maken.

Donderdag 10 november
Zaterdag 12 november
Dinsdag 15 november

Agenda

Bijbel- en
liedrooster

Dinsdag 15 en woensdag
16 november
Woensdag 16 november
Dinsdag 22 november
Donderdag 24 november
Zondag 27 november
Maandag 12 december

Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

Keet in de kerk voor groep 5 en 6 (11.00 uur)
Gastles voor groep 7/8 over alcohol en drugs
Zwemles groep 5/6
1ste Advent
Rapportavond, het rooster ontvangt u volgende week

Vertel

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 10

Jozef de
onderkoning

Jozef

Jozef redt zijn
broers

Jozef

de schenker en de
bakker, de dromen
van de Farao, de
eerste reis van de
broers.

Samen verder

Mozes
week 11

Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen

Kom in de klas groep 3 en 4
Aankomst van Sint en Pieten in Nederland
Voorlichtingsavond voor ouders groep 8, de uitnodiging
heeft u ontvangen
Afname van de IEP toets voor groep 8

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 10

De grote broers van
Jozef

Jozef zoekt zijn
grote broers.

Jozef zoekt zijn
grote broers

Jozef

week 11

Mozes

De dromen van
Farao.

Psalm 100:1

Meeleven & welzijn
Meeleven
Door de actie van Dorcas worden wij er weer bij bepaald dat niet iedereen het zomaar fijn heeft. We bidden
voor ieder die verdriet, zorg en pijn heeft.
Verjaardagen
10 november
Rosalie de Ruijter
17 november
Mathijs Hendrikse
20 november
Ruben van de Velde
22 november
Sem Huizinga
24 november
Thomas Boot
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 10-11
Vrijdag 11-11
Maandag 14-11
Dinsdag 15-11
Donderdag 17-11
Vrijdag 18-11
Maandag 21-11
Dinsdag 22-11
Donderdag 24-11
Vrijdag 25-11
Maandag 28-11
Dinsdag 29-11
Donderdag 1-12
Vrijdag 2-12

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Martin vd Weele
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Helma Singh en Saskia Mol
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Miranda Taheri
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane

Activiteiten en overig nieuws
Keet in de kerk
Woensdag 16 november gaan groep 5 en 6 naar Keet in de kerk.
Deze keer is het thema ; Keet neemt je mee….“naar Noortje en Pieter”
Een ontdekking van de wonderlijke wereld van de panfluit.
Vindt u het leuk om als ouder ook aanwezig te zijn dan bent u van harte welkom. Om 11.00 uur wordt onze
school verwacht in de grote kerk te Zierikzee.
Groep 5/ 6
Donderdag 17 november heeft groep 6 weer typeles. Les 1 moet dan afgerond zijn.
Binnenkort starten we ook met topolessen voor beide groepen. We werken in een boekje op school en daarnaast
maken we ook toetsen. Hiervoor krijgen de leerlingen een mapje mee naar huis. Daarin staat precies op welke
datum de toets gemaakt gaat worden. Hier zitten ook de bladen in die ze moeten leren voor de toets.
Heeft u hierover nog vragen, kom gerust even aan.
Juf Hanneke

Dammen
Woensdag 7 december organiseert de damvereniging Zierikzee het 24ste schooldamkampioenschap.
Dit jaar vindt het plaats in onze school.
De aanvang is om 13.15 uur en de sluiting uiterlijk 17.00 uur.
Onze welpen zijn kinderen uit groep 5/6 te weten: Hannah – David – Ruben – Roselie – Femke – Remy – Jesse –
Megan.
De pupillen uit groep 7/8 zijn: Eva – Pieter – Noortje – Joëlle – Micaëla – Isa – Simrah – Rosalie.
Het is een hele club dit jaar, gezellig hoor.
Iedereen is al weken aan het oefenen en zelfs thuis op de computer kan je extra oefenen.
Het zal een strijd worden!
Opa Nico en meneer Cor hebben wekelijks hun vrije tijd gegeven om ons damvaardig te maken.
Helaas was opa Nico de laatste keer ziek. We hopen dat hij snel weer in ons midden mag zijn.
Als er vragen zijn kan je bij mij terecht.
Juf Jeannette.
Boeken
De bestelde boeken van de kinderboekenmaand zijn binnen gekomen.
U kunt ze bij de boekwinkel Jona in Zierikzee ophalen.
Kerk en School
Gistermiddag, woensdag 9 november, was het zover. De High Tea, georganiseerd door Kerk en School. We
mochten rond de dertig ouderen welkom heten in de zaal van de kerk. De tafels zagen er prachtig uit, mooie kop
en schotels en etagères vol met lekkere hapjes. De kinderen van groep 6,7, en 8 zaten bij de ouderen aan tafel.
N.a.v kaartjes met vragen gingen zij met elkaar in gesprek. Zij zorgden ook voor het inschenken van de koffie en
de thee en het serveren van de hapjes. Ook werd er nog een korte presentatie gegeven door mensen van de
NPV. Bij de uitgang was hiervoor nog een collecte die 88,15 euro opbracht.
Het was een heel geslaagde middag. Heel veel dank aan alle moeders en kinderen van groep 6, 7 en 8 die voor al
het lekkers hebben gezorgd. Het was top!!

Psst-Sttt.
We hebben een geheimpje maar willen het alvast met u delen.
Woensdag 30 november gaan we met groep 1t/m 4 naar het Sinterklaashuis in Zierikzee.
Mag uw kind thuis een tekening of brief maken dan zal juf Jeannette die bij Sinterklaas in de brievenbus doen.
Deze worden daar dan opgehangen.
Wie ons wil brengen en halen mag dit aan Mirjam Bil zeggen of haar bellen 0111413440.
Thema Topondernemers
Na de herfstvakantie zijn we met het nieuwe thema van Topondernemers begonnen: De Derde Wereld. De
Dorcas-actie was een goede start voor ons thema. Inmiddels werken de kinderen aan een opdrachtkaart. Dit
gebeurt individueel, in tweetallen en soms ook in een groepje van vier. Een aantal zaken die door de kinderen
verder worden uitgezocht zijn:
* De Masai: wie zijn dat; hoe leven zij; hoe ziet hun dorp eruit?.

* Koloniën: wat zijn dat; welke koloniën had Nederland; waarom hadden we die?
* Hulporganisaties: welke zijn er; wat doen zij?;
* Nelson Mandela: wie was hij; wat heeft hij gedaan?
* Geld: de geschiedenis van ruilhandel naar geld; welk geld hadden ze vroeger.
* Straatkinderen: wie zijn dat; waar leven zij?
* Afrika in kaart gebracht: welke klimaten heeft Afrika; waar vind je woestijnen en
bergen?
Zo zijn er in totaal 15 kaarten die we als klas verder uitdiepen. Kinderen moeten
daarbij verschillende dingen maken. Denk aan: een verslag, een muurkrant, een
maquette, een powerpoint, een poster of interview.Eén kaart willen we graag
allemaal wel doen. Dit is de kaart: wereldgerechten. De bedoeling is dat kinderen
een gerecht gaan maken. Dit is heel leuk en leerzaam, maar hierbij hebben we wel
hulp van ouders nodig. Welke ouder(s) wil(len) op vrijdagmiddag een groepje van
3 a 4 kinderen begeleiden bij het maken van een wereldgerecht? Laat het ons
even weten.
Interview
Interview met Arjan van de Panne en juf Jeannette
Weet jij hoe jouw “nieuwe” school heet?
Ja, De Sprienke.
Heel ver weg met de taxi.
Juist dat was mijn volgende vraag: kan je er op de fiets naartoe?
Neehee taxi , Hanneke gaat rijden. Papa was met de trekker in de straat konden we niet doorrijden.
Hoe noem je iemand die achter het stuur zit?
De chauffeur.
Heb je in de taxi een eigen plekje?
Ander plekje en hij noemt meteen de namen van de andere kinderen die ook mogen kiezen waar ze willen zitten.
Twee meisjes en vijf jongens.
Neem je zelf je boterhammen mee?
Overblijven appel drinken en ik ga ook zwemmen.
Wat vind jij het leukst op school?
Zwemmen is niet ver weg eindje lopen, binnen. Kleren uitdoen zwembroek aan. Ook gymmen is leuk.
Heb je vriend(in)jes?
Alle kinderen maar met een meisje kletsen en spelen.
Toen vroeg ik de vragen die de kleuters hebben bedacht:
Vind jij het leuk op school?
Ja.
Moet je niet te moeilijk werken?
Auto`s met winkels en eten geven en pannenkoeken bakken.
Zijn de kinderen daar ook lief?
Allemaal lief.
Gaan jullie ook buiten spelen?
Er was een kalfje geboren komt er ineens even tussendoor. Ja met andere jongens.
Fietsje met drie wielen en geen trekker. Mijn fiets staat buiten.
Moet je wel eens kleuren?
Ja.
Mag ik je bedanken met een knuffel?
Hij staat met een stralend gezicht meteen naast zijn stoel en we omhelzen elkaar.
Arjan bedankt!

Dorcas actie

Beste Kinderen en leiding van de
Morgenster,
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet, goede
samenwerking en het inzamelen van het
voedsel tijdens de Dorcas Voedselactie
2016 op Schouwen-Duiveland.
Er zijn 472 voedseldozen verzameld op ons
eiland, waarvan jullie er 14 hebben gebracht.
Dankzij jullie hulp kunnen er weer vele mensen
in Oost-Europa een voedselpakket ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Ook namens het landelijke projectteam van
de Dorcas Voedselactie, en de werkgroep
Schouwen-Duiveland.

Doen jullie over twee jaar weer mee ?
Hugolien den Boer

