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Datum
9 december

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig

12 december

Groep ¾ bibliotheek ipv 19
december!!
Einde oefenkwartier
Leerlingen 12 uur vrij.
Verzette schooltijd van
17.00-18.30 uur
12.00 uur start
Kerstvakantie

13 december
19 december

20 december

Schoolfruit:
Aanstaande week krijgen wij het volgende
fruit: mandarijn, kiwi en appel.

*Wij gaan er van uit dat iedereen altijd alles in
elk geval proeft.
*Weet u als ouders dat uw kind iets écht niet
lust of ergens allergisch voor is mag u voor die
dag vervangend fruit meegeven.
Beverwedstrijd:
Op woensdag 6 oktober deden 3 leerlingen uit
de Sophiagroep van OBS de Voorpoort mee
aan de Beverwedstrijd. De wedstrijd is
ontwikkeld om leerlingen kennis te laten
maken met informatica. Misschien ontdekken
ze wel dat ze er talent voor hebben!
Deelnemers krijgen verschillende vragen die
te maken hebben met informatica,
algoritmen, structuren, informatieverwerking,
logica, puzzels en toepassingen. Pittige
onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis
nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat
iedereen ze met logisch en goed nadenken
kan oplossen. De vraag is of je dit binnen de
gegeven tijd lukt... Sam gr.6, Mohamed en
Floris gr.8 mogen trots zijn op hun prestatie.

Oproep:
Stichting Op Kop werft gedurende het hele
jaar door personeel. Wij komen als stichting
alleen in de situatie dat het steeds lastiger
wordt om personeel te vinden. Invallers
komen vaak al snel op een school waar ze een
vaste baan krijgen, terwijl juist ook de
invalpool erg belangrijk is. Er is veel
vacatureruimte en men wil graag een vaste
aanstelling, dicht bij huis en het liefste op één
school. Afgelopen week hebben we gemerkt
hoe belangrijk het is om ook invallers te
hebben. Bij deze doen wij als school dan ook
een oproep. Zijn er nog ouders met een
onderwijsbevoegdheid die (deels) vrij zijn en
bij uiterste nood willen invallen? Zo ja, zou u
dan contact willen opnemen met meester
Jeroen en/ of juf Helma?
Foute Kersttruiendag:
Vrijdag 13 december is de nationale “foute
kersttruiendag”. Vorig jaar hebben hier een
aantal leerlingen uit de bovenbouw aan
meegedaan. Dat zag er zo grappig uit dat we
nu alle kinderen willen oproepen om mee te
doen. Je hoeft hier niet een trui voor te kopen.
Een trui versieren met kerstballen of een
kerstboomslinger is al fout genoeg!
Kerstbakjes maken:
Donderdagochtend 19 december willen we
graag met alle kinderen een kerstbakje
maken. School zorgt voor oase en een kaars.
Van thuis graag meenemen: een
bakje/schaal/potje, versiering en takken
groen. Het is niet de bedoeling om groen te
kopen. Kijk wat er in de tuin staat (of die van
opa/oma/buren 😊) Mocht u toevallig groene
vingers hebben en willen helpen mag dat
natuurlijk!
Kerstviering:
Donderdag 19 december vieren we samen het
Kerstfeest.
De kinderen worden tussen 16.50-17.00 uur
op school verwacht. We houden de deuren
nog even gesloten en vinden het gezellig als
iedereen tegelijk binnenkomt.
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Daarna gaan we allemaal in onze eigen groep
samen eten. Vanaf 18.15 uur kunnen de
ouders weer binnen komen en genieten van
een warm kopje chocolademelk of glühwein.
Rond 18.30 verzamelen de kinderen zich in de
hal en zingen we u allen een fijne Kerst toe.
Intekenlijsten:
De intekenlijsten voor het Kerstdiner hangen
maandag 9 december aan de deur van ieder
lokaal.
Verjaardagen:
Deze week zijn er geen jarigen op school.

Kerstgroepen in het Stadsmuseum
Vollenhove
“Kerstgroepen Wereldwijd” is de
titel van de kerstgroepenexpositie
in het Stadsmuseum in Vollenhove.
Van 7 december 2019 tot en met 5
januari 2020 kan men in het museum
aan de Bisschopstraat 36 weer
genieten van een sfeervolle
kerstgroepententoonstelling. In
deze expositie met wel een paar
honderd groepen en groepjes is te
zien hoe het aloude kerstverhaal
overal ter wereld op verschillende
manieren wordt uitgebeeld. Van
Europa tot Azië, van Afrika tot
Amerika, elk werelddeel is
vertegenwoordigd. Iedere kerststal
is anders, maar toch vertellen ze
alle hetzelfde verhaal; herkenbaar
voor jong en oud.
De kerstgroepen zijn afkomstig uit
de collecties van Jo en Maria
Smits uit Weurt (bij Nijmegen) en
Gerie Woltinge uit Zwolle. Zij
verzamelen al jaren en de familie
Smits is lid van de vereniging
“Vrienden van de kerstgroep
Nederland”.
Bewoners in de Kerkstraat en de
Bisschopstraat in Vollenhove
zullen hun kerststallen,
kerstgroepjes, kerstbomen,

kerstengelen of andere
kerstversieringen weer achter de
ramen plaatsen, waardoor de
binnenstad geheel in kerstsfeer
zal zijn en Vollenhove evenals
voorgaande jaren “kerststallenstad” wordt.
Een bezoek aan Vollenhove en het
stadsmuseum is in deze periode
zeker de moeite waard en een leuk
uitje in de kerstvakantie. Naast
koffie en thee met iets lekkers is
er ook chocolademelk. Voor de
kinderen is er een prijsjesboom en
een fotopuzzel. Voor de donateurs
zal er een aparte avond worden
georganiseerd waarop men gratis de
expositie kan bekijken.
Geopend 7 december 2019 tot en met
5 januari 2020 dagelijks van 13.00
uur tot 17.00 uur.
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag
gesloten. Tweede Kerstdag geopend.
Toegang volwassenen 3 euro;
kinderen van 8-12 jaar; 2 euro.
Info: www.chcvollenhove.nl
Telnr. 0527-244413

