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Datum
9 november
10 november
16 november
17 november
4 december
17 december
18 december

Activiteit
Fietslichtcontrole
Gym ipv zwemmen
Lootjes trekken groep 5-8
Gym ipv zwemmen
Sinterklaasfeest in school
School tot 14.00 uur
Kerstontbijt.
12.00 uur Kerstvakantie

Fietslichtcontrole:
Nadat we de fietslichtcontrole hadden afgelast
kregen we een berichtje van een enthousiaste
vader die het toch wel belangrijk vindt dat we
het alsnog door laten gaan.
Jannes Ziel en Jacqueline Meijer (onze
verkeersouder) gaan maandag 9 november
vanaf half 9 de fietsen controleren op
verlichting en remmen. Verdien jij dit jaar een
sticker en een leuke sleutelhanger? Zorg dan
dat je fiets tiptop in orde is!
Zwemmen/gym:
De afgelopen 3 weken hadden de groepen 3
en 4 geen zwemles. In plaats daarvan hebben
ze gegymd in het speellokaal op school.
Het zwembad blijft nu nog 2 weken dicht.
Daarom hebben wij besloten de gymlessen op
dinsdagmiddag anders in te richten.
12.30-13.15 : groep 3-4-5 -> om 14.00 uur
ophalen bij school
13.15-14.00 : groep 6-7-8 -> zij gaan vanuit de
Burght naar huis.
->Groep 3 en 4 vergeet je gymkleren niet

De jaarlijks intocht van de Sint kan helaas niet
doorgaan vanwege alle maatregelen rondom
corona. Maar betekent dat, dat Sinterklaas
helemaal niet in Steenwijkerland komt? En
hoe zit het dan met de cadeautjes voor de
kinderen? Op deze vragen krijgen we met z’n
allen antwoord tijdens het Sinterklaas
Journaal dat van 8 tot en met 14 november
dagelijks wordt uitgezonden door de SLOS en
te volgen is via www.steenwijkvestingstad.nl.
Hallo Wereld:
Hallo Wereld thema ‘Mensen, mensen’.
Op 16 november starten we met een nieuw
thema. Na het ‘kijken met andere ogen’ gaan
we verder met ‘Mensen, mensen’. Als
docenten Humanistisch, Islamitisch en
Protestants vormingsonderwijs gaan we met
de kinderen de komende periode nadenken,
spelen en werken aan diverse deelthema’s.
Mensen hebben verwachtingen, dromen en
wensen, voor zichzelf of anderen. We horen
bij elkaar, helpen elkaar en zorgen voor elkaar.
Vriendschappen ontstaan en vervliegen. We
praten en luisteren, maar begrijpen elkaar
soms niet goed. Hoe lossen we dat op?
Allemaal situaties waar we samen met de
kinderen en hun fantasie, ideeën en
gedachten mee aan de slag gaan. Daarbij
sluiten we waar nodig of wenselijk aan bij de
actualiteit en natuurlijk is er aandacht voor de
feesten van de jaarkalender.
Hartelijke groet,
Hennie Vis (HVO)
Sevda Uzun (IVO)
Jantje Wolters (PCGVO)

Sinterklaasjournaal Steenwijkerland:

Sinterklaas Journaal voor alle kinderen in
Steenwijkerland
Van 8 t/m 14 november is er dagelijks
uitzending om 17.00 uur

Jarigen:
Vrijdag 13 november wordt Nick 10 jaar. Een
hele fijne dag Nick en alvast gefeliciteerd!
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