Nieuwsbrief

17 november 2016

CBS School 59
Zuiderdiep 159
9521 AD Nieuw-Buinen
0599 212321
Cbsschool59@conod.nl

Brief van Sinterklaas
Aan alle hele lieve kinderen van School 59,
Zoals jullie weten ben ik weer heelhuids in
Nederland gearriveerd en geloof me, dat is
een hele prestatie voor zo’n oude man als
ik ben. Ook dit jaar verheug ik mij weer
enorm op een bezoekje aan jullie kleine en
knusse schooltje.
Om ongeveer half negen hoop ik aan te komen. Alle kinderen,
vaders, moeders, broertjes en zusjes staan mij dan toch wel op te
wachten?
Ik ben graag de hele morgen jullie gast, eerst bij de kleuters, daarna
in groep 3/4/5 en misschien heb ik ook nog wel even tijd over voor

Agenda
21-11-2016 Lootjes trekken
groep 6/7/8
24-11-2016 10-minutenavond
24-11-2016 Nieuwe website
gaat online
29-11-2016 Mieke komt dansen
met groep ½
01-12-2016 Mieke komt dansen
met groep 5/6/7/8.

de grote kinderen van groep 6/7/8.

01-12-2016 De kinderen mogen
hun schoen zetten

Tot maandag 5 december!

01-12-2016 MR-vergadering

P.S. Alle kinderen mogen hun schoen zetten op donderdag 1
december.

Nieuwe website
Volgende week, donderdag 24 november, nemen we afscheid van onze
oude website en gaat de nieuwe online. We hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om de site fris, modern en toegankelijk te laten
worden en wij denken dat we daar goed in geslaagd zijn. Ook een aantal
ouders heeft met ons meegedacht.
Uiteraard maken we op de nieuwe site ook weer gebruik van het
fotoalbum, maar de albums van de oude site verhuizen niet mee. Wilt u
nog foto’s downloaden, dan kan dat tot de 24 ste. We hebben het
bestand met het fotoarchief wel op school, dus u kunt eventueel op
school de foto’s op een stick komen zetten.
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05-12-2016 Sinterklaasfeest.
Kinderen ’s middags vrij
06-12-2016 Juf Pauline afwezig
i.v.m. directieoverleg. Meester
Bernard groep 6/7/8

Schoen zetten
Willen alle kinderen op donderdag 1 december een schoen, klomp of
laars mee naar school nemen?
De kinderen van groep 6/7/8 trekken op maandag 21 november lootjes.
Zij krijgen € 5,00 mee om een cadeautje te kopen. We willen graag de
bonnetjes retour. Het is de bedoeling dat de kinderen een surprise
maken met een klein gedichtje erbij. De surprises komen op 5 december
mee naar school.
De kinderen hoeven op maandag 5 december geen eten en drinken
mee te brengen. Alle kinderen zijn ’s middags vrij!

Kerstfeest
Wij nodigen alle vaders, moeders, broers, zussen, oma’s, opa’s en
andere belangstellenden uit om met ons het kerstfeest te vieren op
donderdag 22 december om 19.00 uur in dorpshuis “De Viersprong” te
Buinerveen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 voeren de musical “De herberg zit vol”
op.

Kerstactie
Op zaterdag 17 december van 10.00 tot 14.00 uur organiseert de
ouderraad in samenwerking met de ouderraad van OBS School 75 een
kerstactie. Net als vorig jaar wordt huis aan huis suikerbrood en droge
worst te koop aangeboden. Wie kan helpen kan zich opgeven bij juf
Nelleke of bij Monique Meijer, tel:06 27742899

Bijbelrooster

21 t/m 25 november 2016
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5
28 november t/m 2 december 2016
Profeet van de vrede, Jesaja 1:1-1:5
Het teken van Immanuel, Jesaja 7:1-17
Het vrederijk, Jesaja 11:1-10

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 1 december.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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