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Agenda
22-11 Tien-minutenavond

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 de grote kinderen van
groep 6/7/8.
Tot woensdag 5 december!
P.S. Alle kinderen mogen hun schoen zetten op
donderdag 29 november. (Wel graag je eigen schoen,
klomp of laars meenemen, ook de kinderen van groep 1/2.)

27-11 Pauline directieoverleg,
Rona groep 6/7/8
29-11 Leerlingenraad 13.00 uur
29-11 Schoen zetten
05-12 Sinterklaasfeest
06-12 Mieke komt dansen met
groep 1/2
08-12 Oud papier
20-12 Kerstviering 19.00 uur

Audit
Van het auditteam dat op 8 november bij ons op bezoek was hebben
we inmiddels een verslag ontvangen.
Er gaat veel goed bij ons op school. Zo dragen schoolleiding en leraren
zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen, heeft de school een
ondersteunend pedagogisch klimaat en bereidt het aanbod de
leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De kleinschaligheid
van de school wordt als positief punt genoemd. Uiteraard waren er ook
aanbevelingen: we kunnen wat scherper zijn in het formuleren van
doelstellingen en in de analyses van toetsresultaten. We gaan met deze
tips aan de slag.

Kerstviering
De kinderen van de bovenbouw zijn al druk
bezig met het instuderen van de kerstmusical
“De moeite waard”. Tijdens de kerstviering
zullen de kinderen de musical ten gehore
brengen. We vieren het kerstfeest op
donderdag 20 december om 19.00 uur in
dorpshuis “De Viersprong” te Buinerveen.
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Verjaardagen
06-12 Lisa uit groep 1

Kinderpostzegels
We kregen bericht van Stichting Kinderpostzegels dat de kinderen van
groep 6/7/8 dit jaar maar liefst voor € 1844,00 aan kaarten en postzegels
hebben verkocht. Wat een mooi bedrag!

Kerstactie
Op zaterdag 15 december van 10.00 tot 13.30 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.

Oud papier
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die één keer per jaar op zaterdag wil
helpen bij de inzameling van het oud papier. U kunt zich aanmelden bij
Pauline.

Bijbelrooster
26 t/m 30 november: verhalen over Simson
3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1:39-56

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 6 december.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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