16 november 2018

22 nov Oudergesprekken
23 nov 19.00-21.30 uur Betoverende feestdagen markt, voor
volwassenen
24 nov 10.00-14.00 uur Betoverende feestdagen markt voor
iedereen
30 nov Advent-schoonmaak en klaarmaken school voor de
Adventsperiode
3 dec 1e Advent
3 dec Adventstuintje kleuters
5 dec Sinterklaasviering
10 dec 2e Advent
13 dec Luciafeest
17 dec 3e Advent
20 dec Kerstspel kleuters
20 dec Kerstspel eind van de middag en begin avond. Alle
leerlingen zijn ’s middags vrij
21 dec Kerstviering. Alle kinderen zijn ’s middags vrij
24 dec tot en met maandag 7 januari (studiedag)
Kerstvakantie

Harry is op maandag en donderdag op de Toermalijn.
Linda is op maandag en donderdag op de Toermalijn.

De donkere dagen zijn begonnen, met hun
achtereenvolgende lichtfeesten. Het eerste feest, het Sint
Maartensfeest, hebben we gevierd op 9 november jl. het
was een prachtig sfeervol feest onder goede
weersomstandigheden met de hele school. De weken
eraan voorafgaand zijn we in de kleuterklas druk doende
geweest: met zingen van Sint-Maartensliedjes, uitspelen
dat Sint-Maarten die door weer en wind rijdt tot de
bedelaar een deel van de mantel kan aannemen, we
plakten oranje-gele potjes waarin een lichtje kon
branden. Alle leerlingen van school holden een pompoen
uit, ze deden dat zelf of ze kregen of ontvingen daarbij
hulp. De kinderen luisterden naar Sint-Maartensverhalen,
het schoolkoor zong prachtige Sint-Maartensliederen.

Het samen delen is een thema in deze periode, en je ziet
kinderen af en toe grootmoedige gebaren naar elkaar
maken. De sfeer is ingetogen en barmhartig.
Nu gaan we over naar de voorbereiding op Advent en het
Sinterklaasfeest, het feest dat niet voor niets altijd valt in
het begin van de adventstijd.
Het is het feest van de schenkende Goedheiligman, die,
als iedereen slaapt, over de daken rijdt om uit zijn
hemelse wereld geschenken naar de aarde te brengen
voor alle kinderen. Het feest van geven en ontvangen, in
een sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen
en geheimzinnigheid.
Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal
geregeld oproept. Vaak wordt daarin verslag gedaan van
allerlei rampen, die het sinterklaasfeest zouden kunnen
verstoren of zelfs verhinderen – de pakjes zijn zoek, het
paard is ziek, de boot is uit de koers geraakt, enz. enz.
Terwijl het in het sinterklaasfeest juist gaat om de
onvoorwaardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle
kinderen, waarop alle kinderen zonder restricties kunnen
vertrouwen, worden zij door de televisieberichten
ongerust en onrustig gemaakt. N.B. In de kleuterklas
kijken niet alle kinderen tv en al helemaal niet het
Sinterklaasjournaal: jullie zullen snappen dat de
gesprekken over het geziene in het sinterklaasjournaal
zeker bij de niet-kijkers heel veel spanning veroorzaakt.
Bovendien worden de kijkertjes door het
sinterklaasjournaal meegezogen in een voor hen bedacht
‘waar’ verhaal – het is immers op de televisie! – dat
avond aan avond een vervolg krijgt. Daardoor is er niet
alleen beduidend minder ruimte voor het oerbeeld zoals
we dat hierboven schetsten, maar ook voor hun eigen
fantasie. Op school willen we graag de mythe van Sint
Nicolaas, als ontzag– en vertrouwenwekkende
onaantastbare kindervriend, overeind houden. Maar in de
klas merken leerkrachten, wanneer ze de geheimzinnige,

wonderlijke sfeer willen oproepen, dat de kinderen hen
aanvullen met alle verontrustende ‘echte’
wetenswaardigheden die ze kennen van de televisie.
Voor de kleuters is daar nog aan toe te voegen dat het
meer bij hen past om een afgerond verhaal meerdere
keren te horen, zodat ze zich er echt mee kunnen
verbinden. Steeds iets nieuws werkt wakker makend,
terwijl we ze juist nog even in de droom- en
fantasiestemming willen laten.
Laten wij proberen om de sfeer en de intentie die begint
bij het Sint-Maartensfeest voort te zetten in het
Sinterklaasfeest. Hoe we dat moeten doen? Misschien er
even goed over na denken of je wel of niet je kind naar
het Sinterklaasjournaal laat kijken, of dat je in deze tijd je
kind voorleest uit de prachtige verhalenboeken die er zijn
over Sinterklaas. We wensen jullie een vrolijke en
gezellige Sinterklaastijd toe!
Bericht, gedeeltelijk, overgenomen van de Geert
Grooteschool in Amsterdam.

Vrijdag 30 november is er in onze school een
herfstschoonmaak, alles wat aan de herfst doet denken
wordt uit de klassen en gangen verwijderd en als verdere
voorbereiding op advent worden die middag sterren van
vloeipapier op ramen geplakt: in gangen en klassen.

Maandag 3 december lopen de kleuters het
adventstuintje waarbij één ouder per kind (zonder
jongere broertjes en zusjes) aanwezig mag zijn. De
kleuterdeur gaat die dag om half negen open.

Vrijdag komt Gemma met haar prachtige wolkransen en
komt “Duizendhout” met zijn houten interieurartikelen. (Zij
zijn zaterdag niet aanwezig.) Verder zijn er heel veel
mensen die prachtige, mooie en unieke zaken te koop
aanbieden, boeken, mineralen, gevouwen sterren,
wollen seizoensfiguren, hout van Akse&Co, biologische
honing, natuurlijk gekleurde wol, Denkspellenparadijs,
viltpakketten, duurzame kleding (kind, volwassene),
tekenmaterialen, houten speelgoed, kruiden en
groenten, “houtspul en houtspel”…..en nog meer….ja
ook de pottenbakker is er weer.
Nog even wat andere mededelingen:
Parkeren bij school dat is op deze dagen bijna niet te
doen, een eindje lopen vanaf het station of een andere
parkeerplaats dichtbij school wordt aangeraden.
Contant geld meenemen, want pinnen is, bij de meeste
kraampjes, niet mogelijk
Besteding marktgeld: het is waarschijnlijk niet altijd
duidelijk waar de markt commissie de opbrengst aan
besteedt, welnu, in de afgelopen jaren heeft de
marktcommissie steeds materialen voor de vervolmaking
van onze prachtige school aangeschaft: bankje buiten,
voor het restaurant koppen/schotels/soepkommen,
toneelgordijnen, verduisteringsgordijnen, nieuwe
verkooptafels, au-bain-marie-pannen voor
chocolademelk, planten en bomen in de tuinen op het
plein enzovoort. Deze keer willen we de leerkrachten
verrassen met iets dat het maken van kaarsen met de
leerlingen in de adventtijd zeker zal vergemakkelijken..
De marktcommissie hoopt jullie allen te gaan ontmoeten ,
en ken je nog iemand die belangstelling heeft voor onze
school, neem ze mee. Meester Harry en Greetje staan de
hele zaterdag klaar om informatie over school te
verstrekken.
Kortom, we gaan er met elkaar fijne en mooie dagen van
maken!
Renske, Florine, Mirjam, Carolien, Dieuwke

Wie wil er in de adventsperiode één of meerdere keren
muziek maken in de gang tijdens de binnenkomst van de
leerlingen. Dit kunnen ouders zijn, ouders met kind, of
kinderen. Het wordt ook in de klas gevraagd. Graag
doorgeven aan Alice of Eveline

Volgende week is het zover: Markt: Betoverend en
feestelijk! Schatten te maak en te koop.
School opent haar deuren voor stad en ommeland, groot
en klein, jong en oud: WELKOM!
Vrijdagavond van 19.00 u tot 21.30 uur en zaterdag van
10.00 u-14.00 uur.
Vrijdagavond is bestemd voor alleen volwassenen, geen
kinderen mee dus. Zaterdag is voor groot en klein.
Vrijdagavond is er livemuziek: superfijn!
In het gezellige restaurant van klas 6, in de grote zaal,
kun je genieten van een hapje en een drankje!
Bovendien is er zaterdag een verloting.
Zaterdag kunnen de kinderen in de klassen knutselen.
Een, wederom, prachtige knutselkaart is te koop à €3,50
euro. (7 activiteiten)
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30-40 soepkommen na de voorjaarsmarkt.

Het schoolbord van de bibliotheek/mineralentafel

70 T-shirts zijn er inmiddels binnen. Er kan
dus geknutseld worden op de herfstmarkt.
Hartelijk dank hiervoor! Heb je toch nog een
T-shirt liggen dan kan deze ingeleverd
worden bij Patricia of op het secretariaat.

De houten lessenaar van meester Harry (sinds
voorjaarsmarkt).

Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen
2018-2019 hebben ingevuld, dit doen voor 1 dec. as.
Mochten er vragen zijn dan graag contact opnemen met
Rita Vrielink, mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of
mobiel: 06-39028947 maandag 17.00-19.00 uur en
dinsdag 09.00-15.00 uur.
?
Er zijn een aantal spullen die pootjes hebben gekregen
en die we na een gedegen speurtocht door onze school
nog niet hebben kunnen terugvinden.
Wie kan ons helpen? Wie heeft de gouden tip?
Tips of inleveren bij meester Harry of bij het secretariaat.
Enorm bedankt voor de hulp.
Uit de bieb voor ouders (Halde) het boek: Het hele jaar
feesten.

Wij heten Jurre van Roijen in klas 2 en Joris van Roijen
in klas 5 hartelijk welkom bij ons op school.
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Sinterklaasactie Stichting Grote Broer
Stichting Grote Broer heeft ook dit jaar weer een
Sinterklaasactie. Niet iedereen kan sinterklaas vieren, omdat
het soms financieel tegenzit. Grote Broer wil graag helpen. Ken
je een kind uit de regio Meppel dat een steuntje in de rug
verdient, vraag dan een cadeaubon aan via de website. Voor
meer informatie kun je ook de Facebookpagina bekijken.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 18 november.
https://www.stichtinggrotebroer.nl/aanvraagdoen/sinterklaasaanvraag/

Dieuwke
Helge
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Jayden en Yuna
Branco en Sinne
Noortje
Fender en Ohle
Merijn
Minou
Anne-Fleur
Bruno

Lezing, intuïtief luisteren in opvoeding en onderwijs
In deze lezing wordt uitgelegd hoe de Luisterkindmethode werkt
en worden ervaringen gedeeld uit de praktijk. Verder worden
inzichten en oefeningen gedeeld uit o.a. de Steinerpedagogie,
Geweldloze Communicatie en de Wet van Aantrekking om in
de dagelijkse omgang met kinderen intuïtief luisteren te
ontwikkelen.
Deze lezing is op woensdag 21 november en woensdag 19
december van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur met
koffie en thee) in de Christengemeenschap, Lauwerstraat 3.
9725 HD in Groningen. Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Opgeven bij: jacqueline@andersluisteren.nl
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