Advent
Dit weekend wordt in veel kerken de eerste adventskaars
aangestoken. Een licht in donkere dagen.
In de komende weken zal het licht steeds feller, steeds
sterker worden. We leven samen toe naar het Kerstfeest.
Een feest van licht, omdat we terugdenken aan het
moment waarop Jezus, als hèt Licht van de wereld, in onze
wereld kwam.

Zet je licht aan!
De kinderen van groep 7 zijn vanmiddag druk bezig geweest met het taggen
van een belangrijke boodschap: Zet je licht aan!
Zeker nu de dagen korter zijn en het ’s ochtends bij het naar schoolgaan best
donker is, kan het belang van het aanzetten van de (fiets)verlichting niet vaak
genoeg onderstreept worden.

Sinterklaas
In de afgelopen week is duidelijk geworden dat Sinterklaas dit jaar zoveel mogelijk thuis werkt. Hij kan dus niet
bij alle scholen op bezoek komen, maar gelukkig schakelt hij de hulp in van een heleboel pieten! Vannacht zijn er al
een paar pieten bij ons op bezoek geweest. De kinderen hebben besloten dat deze pieten niet terug hoeven te
komen, want ze hebben er een grote bende van gemaakt! Sint heeft ons laten weten dat hij best andere pieten wil
sturen, maar dat hij toch wel last begint te krijgen van een pietentekort… Nou, dat klinkt ons, als leraren, bekend in
de oren en daar weten wij wel raad mee! Wanneer het ons lukt om studenten enthousiast te krijgen voor de functie
van meester/juf, dan lukt het ons ook wel om hen enthousiast te krijgen voor de functie van Piet!

Even voorstellen
Ook deze week willen wij graag weer iemand aan u voorstellen, deze week is het woord aan
Maud!
Mijn naam is Maud Nijbroek en ik loop dit jaar stage op de donderdag en vrijdag in groep 1A.
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent op Landstede Raalte, mij lijkt het
namelijk erg leuk om met kinderen te werken. Ik woon samen met mijn ouders en mijn broer
en zus in Enter en ben 16 jaar. In mijn vrije tijd dans ik graag, luister ik muziek en spreek ik af met
vriendinnen. Groetjes, Maud.

Voorlichting VO
Soms is het een kwestie van ‘omdenken’. Als de kinderen
niet naar Reggesteyn kunnen voor een voorlichting, komt
Reggesteyn naar de kinderen toe! Gisteren gebeurde dit in
groep 8. Er werden lekkere broodjes klaargemaakt en
opgegeten. De kinderen vonden dit een prima oplossing! 😊

Agenda
29 november
4 december
4 december
14 december
17 december
18 december

1e Adventszondag
Sinterklaas
Gebedsgroep
SOT
Kerstviering in de groep (’s ochtends)
Groep 1 t/m 4 > Lesvrije dag

