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Laatste nieuwsbrief 2018
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. Aankomende week vieren we natuurlijk nog
Kerst op school met een heerlijk kerstdiner op donderdag. In de schoolkrant, die alle kinderen mee
krijgen volgende week, blikt juf Gerry terug op het afgelopen schooljaar.
In deze nieuwsbrief willen we u alvast fijne kerstdagen wensen en een gelukkig 2019!
Kerstbakjes
Aanstaande woensdag 19 december gaan we kerstbakjes maken op
school. School zorgt voor steekschuim, een kerstballetje en een kaars
voor in het kerstbakje. Neem zelf een eigen bakje, versieringen en
groen mee. We gaan er iets moois van maken!
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Kerstfeest
Donderdag 20 december gaan wij weer heerlijk dineren in de
klas. Elke leerling mag op de inschrijflijst schrijven wat voor
lekkers hij of zij mee gaat nemen. Deze inschrijflijst hangt bij of
in iedere klas. Onze tip voor de ouders is: niet te veel, maar ook
niet te weinig. Een portie voor ongeveer 5 kinderen is prima!
Daarnaast moet elke leerling zijn eigen bord, bestek en beker
meenemen. De dresscode is KERST! De leerlingen worden om
17.00 uur in hun eigen klas verwacht. Om 18.15 uur sluiten we
gezamenlijk met de hele school af op het plein met het
schoolkoor. Het schoolkoor, bestaande uit leerlingen van groep
7 en 8, zingen een aantal kerstliederen. Hierna kunnen de
spullen uit de school gehaald worden en zit ons kerstfeest erop.
Terugblik Sinterklaasfeest 2018
5 december was het dan eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan onze
school. Na een kort welkomstwoordje van juf Gerry gingen de Sint en zijn Pieten gauw naar binnen
om de kinderen in hun eigen klas te bezoeken. Wat hebben alle kinderen goed hun best gedaan om
een dansje, een versje, of zelfs een potje voetbal met de Pieten te spelen voor Sinterklaas. De Sint
had voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een cadeautje meegenomen. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 zijn super creatief bezig geweest om er een gezellig Sinterklaasfeest van te maken.
De OR wil graag de hulpouders bedanken voor hun hulp bij het versieren van de school en hun hulp
tijdens deze dag zelf. De Coop Wielewaal voor het sponseren van het lekkers. Al met al dus weer een
erg geslaagde dag!
Surprisetentoonstelling
Maandag 3 december namen alle kinderen uit groep 5 t/m 8 hun
gemaakte surprises weer mee naar school voor de jaarlijkse
surprisetentoonstelling. Wat heeft iedereen weer z’n best gedaan zeg!
Complimenten van alle juffen en meesters.
Verteldoos Vreedzame School, groep 1 en 2
We zijn bezig met blok 3 van de Vreedzame School. Bij dit blok hoort De
Verteldoos, we starten hier na de kerstvakantie mee. De kinderen krijgen
om de beurt De Verteldoos mee naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind
hier iets in doet wat van hem/haar zelf is en waar hij/zij iets over kan
vertellen. De doos moet de volgende dag weer mee naar school en dan
mag uw kind in de kring iets vertellen over wat er is meegenomen. Deze
informatie staat ook in de deksel van de doos.
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Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)
Na de herfstvakantie stonden de eerste lessen HVO in het teken van respect. Wat is respect? Dit was
de centrale vraag in met name de eerste les. Iedereen hoort dit woord zoveel dat het hierdoor zijn
betekenis een beetje kan verliezen. Door hier met de groep bij stil te staan, krijgt het weer meer
betekenis voor de kinderen.
In november stonden we met HVO uitgebreid stil bij de kinderrechten. 20 november was de
internationale dag van de rechten van het kind. De leerlingen hebben ontdekt welke rechten er zijn
voor kinderen. Vervolgens hebben ze voor zichzelf de kinderrechten in volgorde gezet van wat zij het
belangrijkst vinden. Recht op zorg en recht om op te groeien bij je eigen familie kwamen vaak naar
voren in de top drie. Maar hoe zit het dan wanneer eigen familie niet meer goed voor een kind kan
zorgen? Hier is uitgebreid over gepraat en er is gezocht naar oplossingen. Kinderen stellen ook
vragen hierover naar elkaar. Mooie gesprekken zijn hierover gevoerd.
Zo vlak voor de feestdagen staan wij stil bij de verschillende tradities. Hoe worden feestdagen bij mij
gevierd? En bij jou? Maar ook kijken we naar kinderen die verder weg wonen. Ik wens u fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond 2019! Vriendelijke groet, Bianca Stegeman, HVO-docent
Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in
recreatiegebied Schoonhoven te Hollandscheveld. De
jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de
bosrijke omgeving een uitdagend en onverhard parcours
loopt van 500 meter, 1 km of 2 km. De organisatie is in
handen van Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je
kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 meter
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en
meiden per afstand krijgen er natuurlijk één in de kleuren,
goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd
inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is om je van tevoren
online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de
aanvang van de te lopen afstand.
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Nieuwbouw
Zo tegen het einde van het jaar willen we u even bijpraten over de nieuwbouwplannen. Het lijkt stil,
maar achter de schermen gaan we steeds verder. De architect heeft de tekeningen klaar. Deze kunt u
in januari zien. De technische installateur is druk met de plannen bezig.
De wijziging in het bestemmingsplan is aangevraagd. De leerlingenraad heeft samen met de
leerlingen van de Krullevaar meegedacht over het plein. Zij zijn hierin begeleid door een ontwerper
van de gemeente Hoogeveen.
Het bouwteam van onze school (meester Bart-Jan, juf Danielle en juf Gerry) vergadert regelmatig
met de Krullevaar, de architect, de gemeente, Spelerwijs en de technisch adviseur. Wanneer er
wordt begonnen met bouwen is tot op heden nog niet duidelijk.
Ondertussen is onze school aan de buitenkant bijgeschilderd. De blauwe en oranje vlakken waren erg
lelijk geworden. We zijn blij dat het er nu weer een stuk netter uitziet.
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