
 
   
 

15 dec Viering 3
de

 Advent 
16 dec Paradijsspel, 20.00 uur voor ouders en 

belangstellenden 
17 dec Boeken-en mineralentafel 12.15-13.00 uur 
19 dec Leerlingen om 12.45 uur vrij. Ze kunnen om 

16.00 uur of 20.00 uur het Kerstspel zien. 
22 dec t/m 2 jan. Kerstvakantie 
5 jan Weer naar school 
6 jan Driekoningen 
12 jan 20.00 uur Driekoningenspel in Zwolle (zie 

bijlage) 
14 jan Ouderavond leerrijpheid kleuters 
20 jan Studiedag, alle leerlingen  
28 jan Boeken- en mineralentafel 12.15-13.00 uur 
 

Komende dinsdagavond wordt het Paradijsspel 
opgevoerd door ouders van de derde klas, voor ouders 
en belangstellenden. Komt allen, speciaal ook de 
ouders van klas 3 en nieuwe ouders met een kind in 
klas 3, 4, 5 of 6. Uw kind gaat het spel voor het eerst 
zien. 
 

De ouder-enquête is vandaag meegegaan. We vragen 
u deze uiterlijk 19 december in te leveren in de 
enquêtedoos op het secretariaat. 
 

 
 

Nu wij zo’n heerlijk plein hebben om op te spelen loopt 
er veel meer zand en modder de school in. Om de 
klassen schoon te houden willen we graag dat alle 

leerlingen van kleuters tot en met klas 6 vanaf 5 januari 
sloffen dragen in de klas. 
Dus 5 januari schoenen uit en sloffen aan! 
 

De pleingroep is heel blij om te vertellen dat in de 
laatste schoolweek van dit jaar het schoolplein verder 
vernieuwd en aangelegd wordt. Dino Klein Immenkamp 
en zijn medewerkers plaatsen een nieuw duikelrek, 
klimtoestel, zandbak en doelen. Het is een flinke klus 
die drie dagen in beslag zal nemen, waarmee het 
grootste deel van de plannen voor het nieuwe 
schoolplein wordt verwezenlijkt. Het plein zal nog meer 
uitnodigen om heerlijk buiten te spelen. 
Landschapsbeheer Drenthe heeft de beplanting 
geleverd voor de gemengde haag, die langs de grens 
van het schoolplein en de straat zal komen. We zijn hier 
erg dankbaar voor, want met een mooie haag wordt het 
schoolplein weer een stuk groener! Ergens in de 
komende periode zal een van de hogere klassen de 
haag gaan planten. Succes daarmee! 
 

Aanstaande woensdag 17 december zullen we nog een 
laatste keer dit jaar al onze mooie boeken en mineralen 
voor jullie uitstallen in de hal van school. Heb je zin in 
een lekker boek voor de vakantie of zoek je nog een 
mooi cadeautje om iemand te verrassen met de 
kerst……. wees welkom. Mineralen klein en groot, 
boeken voor jong en oud……. Tot woensdag de 17

e.
 

Vanaf 12.30 uur zijn we er! 
Hartelijke groeten, Sandra, Marlouk, Roelien, Ron en 
Annemargreet 
 

Er heerst krentenbaard in klas 2. Krentenbaard is een 
aandoening van de huid die veroorzaakt wordt door een 
stafylokok- of streptokokbacterie. Het vocht uit de 
wondjes is vrij besmettelijk. Raadpleeg voor meer 
informatie de site van de RIVM (zie onderstaande link).  
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http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algeme
en_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_sta
ndaarden/ISI_Krentenbaard_impetigo  
Het Therapeuticum in Groningen adviseert 
krentenbaard te behandelen met viola equi van Bloem 
dat het bloed zuivert en de wondjes in te smeren met 
Weleda Calendula billenbalsem. Dit droogt de wondjes 
uit.  
 

Klas 4 is nog niet luis-vrij. Wilt u goed (blijven) 
controleren. 

Klas 3 is vandaag bezig geweest met het zagen met 
hun nieuwe figuurzagen die ze van de Sint hebben 
gekregen 
 

 

Jochem Grootjen, 
oud-leerling van 
onze school, grote 
broer van Kalle, 
heeft als 
eindwerkstuk voor 
de bovenbouw in 
Zutphen een eigen 
roeiboot gebouwd 
en is daarmee van Zutphen naar zijn huis in Kampen 
gevaren, 73 kilometer. Op Youtube zijn hier filmpjes 
van te vinden.  

Via deze weg willen we ouders van harte uitnodigen om 
samen, verstild het licht van de kersttijd te beleven. Om 
ruimte te maken, het uiterlijk en het innerlijk licht aan te 
spreken. Middels verhaal, meditatie en een creatieve 
activiteit. 
17 december van 10.30 tot 12.30 uur in de Halde 
De eigen bijdrage is 5 euro voor koffie/thee en 
materiaal 
Graag je komst melden via 
AletKoets@gmail.com of MariekeMuis@hotmail.com 
(ALMA) 

Dieuwke Marijn en Noah 
Herma  Georgey, Max en Juna 
Klas 1  Pien 
Klas 2  Indy en Jan 
Klas 3  Mathieu en Rebecca. 
Klas 4  Leoni, Duco en Roos 
Klas 5  Soender en Luka 
Klas 6  Brechtje en Lara 
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