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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 dinsdag 5 december!
P.S. Alle kinderen mogen hun schoen zetten op donderdag 30
november. (Wel graag je eigen schoen, klomp of laars
meenemen, ook de kinderen van groep 1/2.)

Actie PO
Ook in december worden weer stakingsacties georganiseerd. Houdt u er
rekening mee dat er een kans is dat uw kind op 12 december niet op
school terecht kan. Over het waarom van deze acties vindt u in de
bijlage een brief van ons bestuur.

Stage
Vanaf maandag 20 november loopt Mirjam Breider stage in groep 1/2 .
Mirjam volgt de opleiding tot onderwijsassistente en zal elke maandag
aanwezig zijn.
Vanaf 4 december komt Rosalie Roosjen drie weken stage lopen in
groep 1/2.

Kerstactie
Op zaterdag 16 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.
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Agenda
24-11 Trefbaltoernooi groep 5/6
28-11 Juf Pauline directieoverleg,
juf Rona groep 6/7/8
28-11 Mieke komt dansen met
groep 1/2
30-11 De kinderen mogen hun
schoen zetten.
05-12 Sinterklaasfeest, de
kinderen zijn ’s middags vrij
07-12 Mieke komt dansen met
groep 3/4/5
09-12 Oud papier
21-12 Kerstviering 19.00 uur

Verjaardagen
06-12 Lisa Dokter, zusje van Stijn
uit groep 2, wordt vandaag vier.
Van harte gefeliciteerd en
welkom bij ons op school!

Mediamasters
Van 17 t/m 24 november is het de week van de Mediawijsheid. Tijdens
deze week spelen we met de kinderen van groep 6/7/8 het spel
“Mediamasters”. Door het spelen van het spel maken de kinderen kennis
met de kansen en gevaren van media. Ook thema’s als reclame,
cyberpesten, vloggen en online gedrag komen ter sprake.
Aan het eind van deze week, op vrijdagmiddag 24 november, komt
Mirelle Kloosterman de kinderen van groep 5 t/m 8 een les over vloggen
geven.

Trefbaltoernooi groep 5/6
Op vrijdagmorgen 24 november doen de kinderen van groep 5 en 6
mee met een trefbaltoernooi in “De Splitting”. Het toernooi wordt
georganiseerd door meester Stefan. Het toernooi begint om 9 uur en
duurt tot 12.00 uur. De kinderen gaan rechtstreeks naar de sporthal en
kunnen om 12.00 uur direct naar huis gaan.
De kinderen van groep 3 en 4 blijven op school. Juf Jacqueline en juf
Anniek gaan met deze kinderen aan het werk.

Broodegels bakken in groep 1/2

Kleuternieuws
Letterkoffer: Jannes
Letter: V (van verrassing)

Kerstviering
Wij nodigen alle vaders, moeders,
broers, zussen, oma’s, opa’s en andere
belangstellenden uit om met ons het
kerstfeest te vieren op donderdag 21
december om 19.00 uur in dorpshuis
“De Viersprong” te Buinerveen.
We gebruiken de achteringang van de
zaal. Die kunt u bereiken via het
parkeerterrein.

Overblijven
We zijn op zoek naar een nieuwe overblijfkracht voor de donderdag.
Van 11.45 uur tot 12.45 uur tegen een kleine vergoeding eten met de
kinderen en daarna spelen op het plein. Het hoeft niet persé een ouder
van school te zijn. Misschien weet u iemand die goed met kinderen om
kan gaan, die dit graag zou willen doen.

Bijbelrooster
27 november t/m 1 december 2017
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11
4 t/m 8 december 2017
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 7 december.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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