Advent; verbondenheid
Samen met de kinderen leven we toe naar het Kerstfeest. De klassen zijn feestelijk
versierd en er worden veel liedjes en gedichtjes geoefend. In deze tijd, waarin we
gedwongen veel op onszelf zijn, zoeken we naar verbinding. Naar verbondenheid
met elkaar, maar hopelijk ook naar de verbinding met God. Hij zocht duizenden
jaren geleden al de verbinding met de aarde, door Zijn Zoon te sturen, maar Hij
zoekt die verbinding nog steeds, iedere dag met jou/met u.
Juist met de kerstviering wordt de verbondenheid met ouders ervaren; door elkaar
te ontmoeten na de viering in de groepen en door samen kerstliederen te zingen.
Dit jaar hopen wij u toch te betrekken bij ons Kerstfeest door een filmpje gemaakt
voor en door de kinderen van onze school! Deze week zijn de opnames geweest en
we zijn heel benieuwd naar het resultaat!

Woord en Daad
In de afgelopen weken ontvingen wij een nieuwe foto èn een brief van ons sponsorkind.
Dit delen wij natuurlijk graag met u. Abdoul Moumouni Kologo wenst ons hele fijne
kerstdagen en een “happy new year!”. Ze wenst ons toe dat 2021 een jaar vol geluk mag
worden. Ze schrijft dat ze overgaat naar het volgende leerjaar en dat ze hier erg blij mee is!
Wij wensen haar natuurlijk hetzelfde toe en hopen dat u ook aan haar denkt, in de vorm
van het zendingsgeld op maandagmorgen en, nog belangrijker, door voor haar te bidden.

Juniordictee
Afgelopen donderdag was er de finale van het Juniordictee in de bibliotheek van Rijssen. Sophie Wolters
heeft onze school vertegenwoordigd. Het was heel spannend, want ze stond op de gedeelde eerste plaats.
Daarom moesten zij nog enkele woorden extra schrijven. Uiteindelijk was het woord “Piccalilly” het
beslissende woord en kwam Sophie op de tweede plaats. Sophie, een topprestatie! Heel goed gedaan.

Natuuractiviteiten
Deze week waren er weer 2 natuuractiviteiten van ‘Buutvrij’. In
deze Nieuwslander een paar foto’s van de workshop ‘Dino’s en
fossielen’ van groep 5 en een verslag van Ruben en Amber uit
groep 7:
Groep 7 is dinsdag 8 december naar de Friezenberg gefietst. Het
ging over het verleden. We begonnen op de Borkeld en we
kregen eerst veel uitleg over de Borkeld. Daarna zijn we stukje
verder gelopen naar de koeienweide en dan hebben we weer
een stukje verder gelopen en dan hebben we pauze gehouden en dan kon je
vuurstenen zoeken en je kon ook in de boom klimmen. Toen gingen we naar de
Friezenberg lopen en op de Friezenberg kregen we eerst spannende verhalen te horen
toen kon je ook vuurstenen zoeken maar ook in 2 bomen klimmen en dan zijn we naar de fiets gelopen
en dan gingen we terug naar school fietsen. Het was een leuke ochtend!
Groetjes van Ruben en Amber uit groep 7

Agenda
14 december
17 december
18 december
18 december
21 december t/m
4 januari
4 januari

SOT
Kerstviering (overdag in de groep)
Lesvrije dag voor de kinderen van groep 1 t/m 4
Kerstlunch groep 5 t/m 8; 14.00u vrij
Kerstvakantie
Studiedag team – Alle kinderen zijn vrij!

