Nieuwsbrief november/december
Beste ouder(s)/verzorger(s),
‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in de adventsperiode die start
in de eerste week van december. Wonderen stapelen zich op in de Bijbel. Dat is bijzonder
en geeft hoop voor de toekomst. Want als wonderen blijven gebeuren in Bijbelverhalen,
kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken op
zoek naar het wonder. Kerst houdt hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in
een donkere wereld. Dat er kleine en grote wonderen kunnen gebeuren in de levens van
mensen. Op woensdag vieren we in de klas met kinderen en ouders het wonder van de
geboorte van Jezus.
Elke maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de
gang van zaken op school. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode.
Daarnaast onder andere informatie over Sinterklaas, Kerst, promotie en buitenles.
Veel leesplezier!
meester Luuc, juf Janita en juf Daniëlle

Terugblik
We kijken terug op een periode waarin
we veel hebben gedaan en hebben
geleerd! Zo gingen we op bezoek bij de
busmaatschappij en bij de garage. Met de
kinderboekenweek speurden we in de
bibliotheek.
Na de herfstvakantie zijn we van start
gegaan met het IPC thema ‘Luchthavens’.
Het speelhuis veranderde in een
incheckbalie en met een bagagekar
kunnen de koffers naar het vliegtuig
gebracht worden. De betrokkenheid is
enorm. Een van de hoogtepunten was het
bezoek aan Schiphol. Met de bus en de
trein op weg! Het was onvergetelijk!
OKL -gesprekken
We kijken terug op plezierige gesprekken.
Mooi om te zien dat kinderen
presenteerden wat ze geleerd hebben en
daarmee een waardevolle bijdrage
leverden aan het gesprek.
Privacy
We zijn als school wettelijk verplicht om
toestemming te vragen voor het gebruik

van leerling gegevens door school. We
hebben hiervoor een formulier in het
ouderportaal van BasisOnline. Nog niet
alle ouders hebben dit formulier ingevuld.
U vindt het in de app onder
instelling/mijn
privacy/toestemmingsverklaring ouders.
Mochten er vragen over zijn, horen we
het graag.
Buitenles
Ook in de herfst spelen en leren we veel
buiten. Warme kleding en laarzen zijn erg
handig! Buitenspeelkleding (bijv. een
skibroek) kan op school aan de kapstok
worden gehangen.
Promotie
We zijn druk bezig met het promoten van
onze school. Dat doen we onder andere
op Facebook.
Nu zijn we op zoek naar ouders die in
enkele zinnen hun ervaring met onze
school willen delen.
Deze stukjes tekst zouden we (uiteraard
zonder naam) willen gebruiken op
Facebook. We hopen u uw reactie! U kunt
het mailen naar

d.aandewiel@hettalenthoefenhaag.nl of
een berichtje sturen via BasisOnline.
Op Facebook kun je ook een recensie
schrijven over de school. Ook dat helpt
erg bij de promotie! Alvast hartelijk
dank!
Open middag nieuwe ouders
Op donderdag 12 december hebben we
een open middag voor nieuwe ouders en
kinderen. Vanaf 12.30 staan onze deuren
open voor iedereen die het leuk vindt om
een kijkje te komen in onze school. Zegt
het voort!
Sint
Op 5 december vieren we Sinterklaas. Om
half negen zijn we bij de intocht op het
grote plein van OBS Meester Vos. Daarna
hebben we een programma in de klas. De
kinderen zijn vanaf 12.00u vrij.
Sparen
We sparen kartonnen verpakkingen en
kleine doosjes voor de Sinthoek.
Daarnaast zijn we op zoek naar hooi (voor
het paard van de Sint) lege verpakkingen
van chocoladeletters en
speelgoedfolders.
Kerstviering
Op woensdag vieren we Kerst. U bent als
ouders van harte uitgenodigd om dit
samen met de kinderen mee te vieren. De
viering start om 19.00u in de klas. Na de
viering drinken we koffie en warme
chocolademelk met elkaar op het plein
bij de vuurkorf.
Biebouder
We zijn op zoek naar een biebouder. De
biebouder regelt het reserveren en
ophalen van boeken bij de bibliotheek.
Vind u het leuk om dit te doen? We horen
het graag!
IPC afsluiting
Op donderdag 19 december van 13.45u
tot 14.15us sluiten we het thema
‘Luchthavens’ voor groep 6 af. Job
presenteert de leerwand. U bent van
harte uitgenodigd. Voor groep 1 en 3

hebben we dan geen presentatie. U bent
uiteraard van harte welkom om
tussentijds een keer in de klas te komen
kijken.
Vertelrooster
We vertellen in de komende periode de
volgende verhalen uit de Bijbel.
Week 47: 18 t/m 22 november 2019
De zegen, Genesis 27:1-40
Jakob droomt, Genesis 28:10-22
Jakob komt bij Laban, Genesis 29:1-14
Week 48: 25 t/m 29 november 2019
Lea en Rachel, Genesis 29:15-30
Jakob krijgt een kudde, Genesis 30:25-43
Verzoening met Esau, Genesis 33:1-20
eek 49: 2 t/m 6 december 2019
(groep 5-8): Een stem in de woestijn,
Jesaja 40:1-11
Zacharias brengt een offer, Lucas 1:5-25
Maria krijgt bezoek, Lucas 1:26-38
Week 50: 9 t/m 13 december 2019
(groep 5-8): De geboorte van de Messias,
Jesaja 8:23 – 9:6
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Week 51: 16 t/m 20 december 2019
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Week 2: 6-10 januari 2020
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52
Studiedagen
De geplande studiedagen zijn:
Do. 5 december vanaf 12.00u vrij
•
•
•
•
•

Vr. 20 december vanaf 12.00 vrij
Vr. 21 februari
Wo. 4 maart
Di. 14 april
Ma. 6 juli

Belangrijke data november/december
- Do. 5 december vanaf 12.00u vrij
- Wo. 18 december 19.00u kerstviering
- Do. 19 december 13.45 IPC presentatie

