Agenda
Vr 23 nov
Vr 23 nov
Di 27 nov
Ma 3 dec
Wo 5 dec
Di 11 dec
Do 20 dec
Vr 21 dec
t/m 6 jan 2019

Klassenouderoverleg 8.30
Leerlingenoverleg 11.00
MR vergadering
1e advent viering, 9.30
Sinterklaas
Meeloopmiddag Zutphen, klas 6 (indien opgegeven)
Kerstspel 17.00 Bredevoort, vanaf klas 1
Kerstviering, school om 13.00 uit
Kerstvakantie

week 48

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: woensdag
Dinsdag afwezig i.v.m. IB netwerk

Berichtje directeur,
Schoolwas!
Heerlijk er heeft zich meteen een ouder aangemeld.
Hartelijk dank!
Het maken van foto’s
Ter herinnering.
Natuurlijk kunnen ouders gewoon foto’s maken bij bv de Jaarfeesten, ook met ander kinderen
er op. Alleen voor eigen gebruik en absoluut niet delen via internet: facebook,
app,…………………vul maar aan.
Klassenouderoverleg vrij 23 november
Vrijdag 23 november is er Klassenouderoverleg om 8.30 uur. Ouders, jullie kunnen je puntjes
meegeven aan de klassenouder van je klas.
Scholing
Maandag 26 november is juf Josien naar de Regenboog intervisie groep. Meester Teun zal haar
vervangen. Deze muzikale meester was net afgelopen vrijdag een dagje meelopen in de
school.
Dinsdag 27 november zijn onze twee onderwijsassistenten naar de scholing ZLKLS, dit is de
lees en spel methodiek die wij op school gebruiken.
Joke Rebel

Adventsviering
Dit jaar vieren we advent op maandag 3, 10 en 17 december.
Om 8.30 u. zal dit met de kinderen vanaf klas 1 in de zaal gevierd worden. Ouders zijn van
harte welkom bij de eerste adventsviering. Er is dan opvang voor niet schoolgaande kinderen.
De kleuters hebben hun eigen adventstuintje.
De 2e en 3e adventsviering is zonder ouders.

GROEN
GROEN
GROEN
Voor het maken van de adventskransen hebben we dennengroen,
klimop, hulst e.d. nodig. Wie heeft veel groen in de tuin en gaat de
komende week snoeien? We kunnen het goed gebruiken. S.v.p. bij de
hoofdingang van de Esch links in de hoek deponeren.
Willen jullie er aan denken om wat dennengroen of ander mooi
groen mee te nemen?
Opbouw advent
Om de school in een mooie adventsstemming te brengen, versieren we de school op vrijdag 30
november om 13.00 uur. De volgende ouders hebben zich via de helplijst hiervoor opgegeven.
Ouder van:
Rembrandt, Emily, Joaquim, Ismay en Samuel
De Adventstijd
Het woord Advent komt uit het Latijn 'adventus' en betekent “komst”. Het is de “komst” van
het licht op aarde met het hoogtepunt Kerstmis. Hieraan gaat de adventstijd vooraf en begint
vier zondagen voor Kerstmis. De stormen van de herfst en de strijd van Michaël zijn beëindigd.
De Germanen beleefden deze tijd als een nieuw begin. Al het oude werd opgeruimd, zelfs de
vuren werden gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd. De dagen worden korter, het
licht wordt schaarser en wij zijn op weg naar de langste nacht.
Rond 21 december bereikt de zon haar diepste punt, de aarde heeft alle levenskrachten in zich
teruggetrokken. Op school verdwijnen nu ook alle herfstspullen van de jaartafels en
nachtblauwe kleden, de kleur van de hoop en verwachting, worden erop gelegd. Door deze
kleur geeft men al aan dat er iets komende is. In deze donkere tijd wordt men als mens
teruggeworpen op zichzelf en het verlangen naar de komst van het Licht is voelbaar. Kaarsen
worden graag ontstoken voor meer licht. De adventstijd biedt de mogelijkheid om in stilte en
met innerlijke rust zich voor te bereiden op de viering van de geboorte van het stralende licht.
Hoe meer we in staat zijn de stemming van het verwachten vast te kunnen houden, des te
intenser kunnen we de vervulling ervan beleven.

De adventskrans en adventskalender helpen ons de tijd van afwachten op dat wat komt
zichtbaar te maken door:
-iedere zondag een nieuwe kaars in de krans te ontsteken,
-iedere dag een deurtje van de kalender te openen.
Op school is het een oude traditie om met Advent een “Paradijstuin” te maken waarin alle vier
rijken, die van de stenen, planten, dieren en mensen in harmonie samen gaan. In de eerste
week wordt er een mooie steen neergelegd.
In de tweede week komen mos, dennengroen en een klein bloeiend plantje, of zelfgemaakte
papieren rozen erbij.
De derde week zijn de dieren aan de beurt, de ezel, de os en de schapen. Maar er kunnen ook
andere geboetseerde dieren verschijnen.
alles leeft vreedzaam naast elkaar!
De vierde week komen de herders op
het veld. Maria en Jozef zijn op weg naar
de stal. Vaak worden zij ergens in het
klassenlokaal gezet en de kinderen
zorgen er voor dat ze op de juiste dag
de stal bereiken. Deze wordt ongeveer
midden december gezet.
Naast de blauwe kleur van de hoop en
verwachting kan nu ook het rood van
het levende toegevoegd worden. Deze
beide kleuren komen terug in het kleed
van Maria. Als de “Paradijstuin” na vier
weken voorbereiding klaar is, zal ieder
kind vanuit het hart het Kerstkind
kunnen verwelkomen. Op deze manier
kan de jaartafel voor kinderen een zeer
belangrijke rol spelen.

Kleuteradvent
Adventsviering
1e advent, maandag 3 december
8.30u tot ongeveer 9.15/9.30u in de klas,
voor alle kinderen en 1 ouder per kind, geen jongere broertjes/zusjes.
Er is opvang geregeld voor de jongere broertjes en zusjes.

Op de voorkant: Tekening van Emma (klas 2)

