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Agenda:
20 t/m 22/11 pepernoten bakken
24-11 Pieten-spelletjes ochtend
5-12 Sinterklaasfeest
18-12 Kerstviering in de kerk
21-12 Afscheid meester Sybo
22-12 aanvang Kerstvakantie om
12.00 uur
Tijd voor pepernoten!
Sint is in het land en dat betekent dat de
OCC deze week alle kinderen weer het
pepernotenbakken aanbiedt.
Maandagochtend startten de eerste
groepen in een gezellig aangeklede hal
met het draaien van een klassieke
kruidnoot of wat meer creatieve
varianten. Hup, de oventjes in en hup in
een zakje mee naar huis. Zover zullen de
meeste pepernootjes het niet gehaald
hebben.

Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 47: 20 t/m 24 november 2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Week 48: 27 nov. t/m 1 dec. 2017
De vrede komt, Jesaja 2:1-5
Het kind dat vrede brengt, Jesaja 7:1-17
Een weg voor God, Jesaja 40:1-11
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Start schoolfruit
We kunnen terugkijken op een geslaagde
eerste kennismaking met het EUschoolfruitprogramma. Twintig weken
lang krijgen alle leerlingen op
woensdag, donderdag en vrijdag een
gezond tussendoortje in de vorm van
smikkelgroenten of –fruit.
Vorige week hebben we geproefd van
mandarijnen, geknabbeld aan een
worteltje en een sappig peertje (geschild
en) opgepeuzeld.
Deze week staat de sinaasappel, radijs
en wederom een handpeertje op het
programma. In deze volgorde delen we
dit fruit uit op de woensdag, donderdag
en vrijdagochtend. Mocht u voorzien dat
bijvoorbeeld het radijsje echt een brug
te ver is, dan verzoeken wij u zelf voor
een gezond tussendoortje te zorgen. Dit
geldt voor de fruitdagen, maar ook voor
de andere dagen is dit een gezond
advies.
Traktaties voor leerkrachten
Het voelt wat ongemakkelijk om
kinderen voor te lichten over gezonde
voeding, terwijl leerkrachten zelf worden
getrakteerd op heerlijke cakes, chocola
en gevulde koeken (en vaak van
meerdere jarigen tegelijk). We zijn zeker
niet ondankbaar voor al dit lekkers,
maar we geven graag een goed
voorbeeld aan de kinderen.
Is uw kind binnenkort jarig, dan stellen
wij voor dat u zorgt voor een gezellige
traktatie voor de klasgenoten en de
eigen juf/meester van uw kind.
Wees gerust, de andere leerkrachten
hebben een lunchpakketje bij zich en
smeren graag een extra boterhammetje
om daarmee een gezond voorbeeld te
geven.

Gezocht: Jonge ondernemers voor
het goede doel
Vorige week hebben Johan van Maanen
en Albert van Egmond in de groepen 5
t/m 8 een presentatie gegeven om
leerlingen enthousiast te maken voor
een Masterclass Ondernemen voor het
goede doel. Graag informeren wij u
hierover in onze nieuwsbrief:

Wij doen een Muskathlon, doet u kind
ook mee?
Drie ouders van kinderen bij ons op school;
Albert van Egmond, Williene ten Hove en
Johan van Maanen gaan een Muskathlon
doen; Wij gaan deze ouders sponsoren,
waarmee zij vervolgens een sportieve en
samen met ons een financiële prestatie
zullen leveren.
Wij zoeken kleine ondernemers!
Wij zijn op zoek naar 8 kinderen uit groep
5, 6, 7 en 8 die willen helpen om deze
sponsor-actie te organiseren. Tegelijkertijd
leer je van twee van de ouders (en
ondernemers) hoe je een project
organiseert. De sponsoractie wordt voor
even een bedrijf met de kinderen als
ondernemers. Het succesvol organiseren
van een ‘Mini Muskathlon’ rondom de school
voor alle kinderen en de buurt is ons grote
doel, om te komen tot een mooie bijdrage
voor dit kinderproject.
Met onze kinderen van de Willem van
Veen School voor kinderen in de
Filipijnen!
Onderstaande filmpje laat zien waarom zij
deze Muskathlon willen
organiseren! https://youtu.be/O6iVyfZoQus

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn
gevraagd een motivatie brief, tekening
of videoboodschap te maken om in
aanmerking te komen voor dit groepje
van 8 kinderen die o.a. lessen
ondernemen gaan volgen. Dit zal in
plaats komen van enkele lessen Samen
op Aarde. Het inleveren van deze
motivatie kan tot 1 december bij de
eigen leerkracht of directie. Wilt u uw
kind hierbij een stimulerend ‘duwtje in
de rug geven’ als het nodig is.

Afsluiting thema Indianen groep 7
Vorige week woensdag was er weer veel
belangstelling. Kinderen presenteerden
aan hun familie wat ze hebben geleerd
binnen het Samen op aarde-thema over
de Indianen. Verder was er gelegenheid
om samen het werk te bekijken.

Mediamasters
Deze week (van de mediawijsheid)
nemen de leerlingen van de groepen 7
en 8 deel aan de Mediamasters Game!
Spelenderwijs maken leerlingen kennis
met de kansen en de gevaren van
media. De leerlingen moeten met elkaar
laten zien welke mediavaardigheden zij
in huis hebben om het mediawijsheidspel
tot een goed einde te brengen. De klas
die de meeste punten scoort mag zich de
meest mediawijze klas van Nederland
noemen. Iedere leerling ontvangt aan
het einde van de week een
MediaMasters-diploma.

Kerstviering in de kerk
Op maandagavond 18 december
organiseren wij een kerstviering voor de
hele school in de Ontmoetingskerk aan
de Nieuwe Duinweg. Er wordt al hard
geoefend aan een prachtig kerstspel
Na het Sinterklaasfeest ontvangt u nog
een uitnodiging voor de kerstviering. Het
aantal zitplaatsen is beperkt. De
uitnodiging geldt daarom voor twee
volwassenen per gezin.

Lootjes trekken
In de groepen 5 t/m 8 hebben de
kinderen lootjes getrokken. Ieder kind
heeft een lootje van een klasgenootje en
in het grootste geheim kan thuis gewerkt
worden aan een passende surprise en
een mooi gedicht. Voor het cadeautje
hebben we een bedrag van € 3,50
afgesproken.

Studiedag januari verzet
De studiedag gepland op woensdag 31
januari is verzet naar woensdag 24
januari 2018.

