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Creatieve keuzemiddagen
Inmiddels zijn de Creatieve keuzemiddagen weer van start gegaan. Gedurende
zes donderdagmiddagen gaan de kinderen aan de slag met door hen zelf gekozen onderdelen. Ze konden kiezen uit
dans, schilderen, heel Betrouwen bakt,
techniek, compu-art, werken met hout en
poppen maken/spelen.

Schooljudo
Vorig schooljaar zijn wij begonnen met
schooljudo. Vier weken lang krijgen de
kinderen van groep 3 t/m 8 judolessen.
Ondertussen leren ze ook respectvol met
elkaar om te gaan en zichzelf weerbaar
op te stellen. Vanaf 14 november gaan
de kinderen op donderdagochtend opnieuw vier weken de judomat op. De
lessen worden gegeven door professionals.

De feestmaanden
De maanden van de feesten staan weer voor de deur.
De weken tussen de herfst– en de kerstvakantie worden altijd beheerst door Sint Maarten,
Sint Nicolaas en het Kerstfeest.
En hoewel we allemaal op onze eigen manier toeleven naar deze jaarlijkse feestelijkheden,
kunnen we niet om het verdriet heen wat door de hele schoolbevolking wordt gevoeld na het
overlijden van Jan-Gurbe Klooster. Ook vanaf deze plek willen we Liesbeth en de familie
alle kracht en sterkte toewensen.

Sintberichten
Op donderdag 5 december gaan we Sint Nicolaas ‘s morgens op het schoolplein van De
Oanrin verwelkomen. Na de middagpauze zal hij onze school verblijden met een bezoek.
De kinderen van de onderbouw zullen om beurten in het speellokaal tijd met de
Goedheiligman doorbrengen. De bovenbouw zal de dag vieren met surprises en gedichten.

Kerstberichten
Het Kerstfeest wordt dit jaar alleen in school gevierd. Op vrijdag 20 december starten we
met een kerstontbijt waarna we het gezellig gaan maken in de eigen klas. Aan het einde van
de ochtend houden alle groepen een gezamenlijke Kerstviering in het speellokaal waarna
voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie begint. De eerste schooldag in 2020 is op
maandag 6 januari.

Nationaal schoolontbijt
Bijbelrooster
Week 45: 4 t/m 8 november 2019
Isaäk en Ismaël, Genesis 21:1-21
Abraham op proef gesteld, Gen. 22:1-19
Een graf voor Sara, Genesis 23:1-20
Week 46: 11 t/m 15 november 2019
De knecht gaat op reis, Genesis 24:1-21
Isaäk en Rebecca, Genesis 24:22-67
Esau en Jakob, Genesis 25:19-34
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

Op vrijdag 8 november doen we met onze school weer mee
met het Nationale Schoolontbijt. En samen met ons 500.000
andere basisschoolleerlingen in Nederland. Tien jaar geleden
ging 20% van de Nederlandse basisschooljeugd nog zonder
ontbijt naar school. Inmiddels is dat teruggebracht tot 5% van
alle 4-12 jarigen. Het Nationaal Schoolontbijt probeert bij te
dragen aan bewustwording over waarom een gezond ontbijt zo
belangrijk is.
Maar natuurlijk is samen op school ontbijten ook gewoon
supergezellig.

School-Kerk-Gezins dienst
Op zondag 10 november a.s. wordt er in De Mande een School-Kerk-Gezinsdienst
georganiseerd. Al onze leerlingen zijn samen met uw gezin en opa’s en oma’s hiervoor
uitgenodigd. Veel leerlingen zullen een rol vervullen binnen deze dienst, die om 9.30 uur
begint en als thema “Wat is het je waard?” heeft. Een klein uurtje later gaan we met elkaar
aan de koffie. We hopen u allemaal te ontmoeten in deze dienst!

