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

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

week 49

Aanwezigheid directeur: dinsdag.
Deze dag 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: dinsdag
Aanwezigheid administratie: maandag en donderdag van 8.00 – 16.00 uur.

Berichtje directeur,
Directeuren tweedaagse
Donderdag 6 en vrijdag 7 december is er weer een tweedaagse voor de Athena
directeuren, daarom zal ik vrijdag niet aanwezig zijn.
Thema-avond Periodeonderwijs di 19 maart 2019
Zowel leraren als ouders vonden het jammer en teleurstellend dat de ondergrens van
30 aanmeldingen niet gehaald werd en de avond niet doorging. Bij ongeveer 70
gezinnen moet 30 toch haalbaar zijn. Toch een te drukke tijd van het jaar?
Daarom doen wij in het voorjaar een herkansing met de zelfde voorwaarden en het
zelfde onderwerp. Zet dus allemaal dinsdag 19 maart 2019 alvast in de agenda!
Onverdeelde aandacht
Onverdeelde aandacht is iets in onze drukke en veeleisende tijd één van de
moeilijkste dingen om in de praktijk te brengen.
Toch weten we dat onverdeelde aandacht misschien wel het belangrijkste element is
in de ontmoeting van mens tot mens. Maar zeker in de opvoeding.
Een kind heeft vooral liefde nodig en dat als je samen iets doet, dat je dit met heel je
wezen op hem gericht doet. En niet half omdat de wereld continue van je vraagt
duizend en één dingen te doen.
Dit zelfde geldt voor het vieren van een feest. Pas als alle mensen die samen zijn hier
hun aandacht aan schenken, ontstaat er iets echt gemeenschappelijk. Dan krijgt het
een extra gevoel, kwaliteit, innerlijke beleving…………..
Daarom vragen we jullie ouders om tijdens de viering van Jaarfeesten, bij
klassenpresentatie en opvoering van toneelstukken jullie mobieltjes uit te zetten en
diep in de zak te stoppen.
Ook als je je kind ophaalt van school, negeer die dwingende digitale wereld en zet de
focus op de menselijke ontmoeting. Alleen die geeft iets wat vult terug.
Opvang 1e Advent
Omdat ouders welkom zijn bij de 1e Adventviering in de zaal en dit niet geschikt is
voor nog niet schoolgaande kinderen, bieden we opvang.
Wel tijdig inschrijven, zodat juf Annnette kan kijken of er extra handen nodig zijn!

Klas 5-6
Hoewel het zwangerschapsverlof van juf Linda zijn einde nadert, zal zij pas na de
kerstvakantie weer haar werk opnemen. Tot de kerst blijft de inval zoals nu verzorgd
door juf Judith.
Joke Rebel

Adventviering
Dit jaar vieren we advent op maandag 3, 10 en 17 december.
Om 8.30 u. zal dit met de kinderen in de zaal gevierd worden. Ouders zijn van harte welkom
bij de eerste adventviering. Er is dan opvang voor niet schoolgaande kinderen.
De kleuters zijn niet bij de 1e adventsviering in de zaal. De 2e en 3e adventviering is zonder
ouders.
Opbouw advent
Om de school in een mooie adventstemming te brengen, versieren we de school op vrijdag 30
november (morgen) om 13.00 uur. De volgende ouders hebben zich via de helplijst hiervoor
opgegeven. Ouder van: Rembrandt, Emily, Joaquim, Ismay en Samuel.
Oproep aan alle ouders:

Voor het maken van de adventkransen hebben we dennegroen, klimop, hulst e.d.
nodig. Wie heeft veel groen in de tuin en gaat vandaag nog snoeien? We kunnen het
goed gebruiken. S.v.p bij de hoofdingang van de Esch links in de hoek deponeren.
GROEN
GROEN
GROEN
GROEN

Sinterklaas als adventsheilige
Vanaf half november stijgt uit Nederland de geur op van speculaas, pepernoten,
chocolademelk en mandarijntjes. Die kruidige, zoete geur roept meteen levendige
herinneringen op aan de warmte van het Sinterklaasfeest, aan het mysterie van schoentje
zetten en de opwinding van pakjesavond. Aan het begin van de adventstijd is Sinterklaas een
feest voor kleine en grote kinderen, dat veel mensen nog steeds recht uit het hart kunnen
vieren.
Tekst: Tineke Croese
Net als elk land kennen ook wij in Nederland tradities waar we niet meer bij stilstaan. Soms
zien we pas door de ogen van een vreemdeling het ongewone ervan. Wat is er gewoner –
vinden wij – dan dat een jarig kind een traktatie meebrengt voor zijn klasgenootjes? Maar de
Duitser Herbert Hahn, die enige tijd op een Nederlandse Vrijeschool werkte, moest hier erg
aan wennen: een jarige die ‘geschenkjes uitdeelt’ (trakteert)! En daarvoor worden dan
vanzelfsprekend alle lessen onderbroken, ook al geeft dat onrust! Vanuit die ervaring stond hij
er dan weer niet van te kijken dat het Sinterklaasfeest hét grote feest van Nederland is. Oók
een verjaardag waarbij de jarige geschenken uitdeelt. En óók een feest dat een stukje onrust
brengt in een tijd die eigenlijk om stilte vraagt. Want 5 december valt meestal in de eerste,
soms in de tweede week van de adventsperiode, de stille tijd die aan Kerstmis voorafgaat. Hoe
valt dat te rijmen?
Schenkende heiligen
In de adventstijd verwachten we de geboorte van het kerstkind dat zichzelf weggaf aan de
mensen. In die tijd lijkt zich overal een schenkende kracht te openbaren. Sint-Nicolaas is

namelijk in de zes weken voor Kerstmis niet de enige die geschenken brengt. De rij van
schenkende heiligen wordt geopend door Sint-Maarten (11 november) die zijn halve mantel
weggeeft. De heilige Elisabeth (19 november) en de Zweedse Sint-Lucia (13 december)
schenken brood aan de armen. In veel landen komt het kerstkind zelf met geschenken en in
Zuid-Europa en Rusland laten de drie koningen op weg naar het kerstkind een geschenk achter
in de sok van alle kinderen. Sint-Nicolaas voegt zich moeiteloos in deze rij schenkende
heiligen. In Nederland blijft zijn feest echter niet beperkt tot één dag, maar neemt het de hele
periode van half november tot pakjesavond in beslag.

Onrust tijdens advent
Bovendien komt Sint-Nicolaas niet alleen. Hij wordt vergezeld door een luidruchtig, kleurrijk en
vrolijk volkje van helpende Pieten. In het rumoer van de Pieten hoor je het loeien van de
novemberwind: als buiten de herfststormen de aarde schoonvegen, halen de Pieten de bezem
door ons innerlijk. Het is hun taak om ons bewust te maken van onze tekortkomingen. Naast
het licht van Sint-Nicolaas was Zwarte Piet aanvankelijk een duistere, angstaanjagende
schaduwfiguur, maar in die gedaante verdween hij al gauw. Dat hij zo kleurig en beweeglijk
werd, heeft volgens mij alles te maken met het feit dat wij in de loop van de tijd geleerd
hebben om zelf de bezem te hanteren. Wij zijn steeds beter in staat naar onszelf te kijken, en
al durven we onze schaduw misschien nog niet recht in de ogen te zien, we doen wel steeds
vaker een dappere poging. Misschien dat daardoor het kostuum van Piet al decennialang alle
kleuren van de regenboog vertoont. En tegenwoordig staan de laatste resten van zijn zwarte
uiterlijk – zijn handen en gezicht – ook op het punt van kleur te veranderen. Piet is een
louterende kracht die alles wat in ons schaduwachtig is, transparant wil maken voor het licht.
Ook Sint-Nicolaas zelf moedigt dit element van loutering aan: op pakjesavond mogen anderen
ons op onze tekortkomingen wijzen. Met mildheid en humor, dat wel. Maar het effect is toch
dat we onszelf even zien door de ogen van een ander.
Sint Nicolaas
Sint heeft ook dit jaar laten weten, dat hij ons niet is vergeten
Op 5 december komt hij voor een bezoek
En breng voor alle kinderen een cadeautje en koek.
Ook ouders zijn welkom de Sint toe te zingen
Om 8.45 uur willen we gezamenlijk in de zaal beginnen

Kom weer even genieten
Van Sint Nicolaas en zijn pieten!
We wensen iedereen voor de komende tijd
Veel goede zin en gezelligheid.
In de lerarenkamer staan maandag de dozen klaar,
Breng daar, lieve Sint, je cadeautjes maar.
Vergeet niet de naam van het kind te vermelden op het pak,
Anders weet de piet niet waar het moet, in welke zak.
Sint en de pieten
Programma 5 december:
*8.30 uur: We verzamelen ons op het plein (iedereen welkom!) en wachten zingend de komst
van Sinterklaas af. We verwelkomen hem en dan gaan alle kinderen even naar de klas en
halen hun stoel. Alle ouders en broertjes en zusjes die stil kunnen luisteren, gaan naar de zaal.
*8.50 uur: Sinterklaas en zijn pieten komen in de zaal. Ook dit jaar hebben we geen
Sinterklaasspel, Sint zal ons een verhaal vertellen…
*9.30 uur: Na het zaalprogramma gaan alle kinderen terug naar de klas en maken zich op
voor de komst van Sint in de klassen. Hij zal om 9.45 uur zijn bezoeken beginnen in klas 1-2,
daarna gaat hij om 10.15 uur naar klas 3-4. In klas 5-6 zal hij zich ook even laten
zien………………………
*11.15 uur komt Sint met zijn pieten naar de kleuterklas. De ouders zijn hierbij niet aanwezig
en wachten op het plein. Na het uitzwaaien van Sinterklaas om 12.30 uur, mogen de (kleuter)
ouders in de klas erbij zijn als de cadeautjes worden uitgepakt. In de onderbouwklassen is dat
niet het geval.
*12.25 uur verzamelen we ons bij de hoofdingang en zwaaien we Sint en zijn pieten vaarwel
en we hopen tot volgend jaar! De kinderen gaan nog even naar de klas en de ouders kunnen
om 13.00 uur alle cadeau’ s van de eigen (onderbouw)klas bewonderen en is de dag voor alle
kinderen voorbij.
Algemeen
Voor een knutsel voor kerst hebben we heel veel lege waxinecupjes nodig, willen jullie allemaal
helpen sparen. Liefst zo snel mogelijk mee naar school.
Daarnaast zouden oude cd’s een extraatje geven aan de knutsel, dus heb je oude liggen, dan
heel graag ook mee naar school ( voor klas 5/6)
Kleuters:
Verjaardag juffie Maike
Juffie Maike is 4 december jarig en zal het op dinsdag 11 december in de klas vieren.
Graag die dag gewoon fruit en brood meegeven, mag wel iets minder dan gebruikelijk.
Ingezonden stuk:
Botsing
Maandag 26 november hebben wij rond 08.15 uur de auto geparkeerd op de parkeerplaats
naast school. Bij terugkomst was de bijrijdersdeur behoorlijk beschadigd en ontzet. Er zit
grijze lak van een andere auto op onze auto. En volgens de schade expert moet het een hoger
model, grijze auto zijn geweest. Wij zouden graag in contact komen met degene die onze auto
onopzettelijk beschadigd heeft zodat we het samen op kunnen lossen.
Jeroen 0622169359 of Marloes 0630179426

Op de voorkant: Detail van onze seizoentafel, prachtig verzorgd door Nina en Danny

