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Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn Felicia en Peter uit groep 3-4, Ylana uit
groep 4-5 en Xavery en Briseïs uit groep 6-7 jarig. Wij wensen jullie
een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Welkom
Wij heten Izaijah welkom bij ons op school. Hij is deze week gestart in
groep 1-2. Wij wensen jou veel ontwikkelplezier toe!
Bijbelverhalen
De komende twee weken staat het thema ‘Aanpassen’ nog centraal. ‘Panta rhei, ouden menei,’ schijnt
de oude Griekse filosoof Heraclitus ooit gezegd te hebben. Alles is in beweging en niets blijft hetzelfde.
Ook in de huidige tijd is dat voor ons heel herkenbaar: een peuter wordt kleuter, de bevolking
vergrijst, het klimaat verandert en onze wereld wordt steeds digitaler. Hierbij kunnen we ons steeds de
vraag stellen: passen we ons aan of niet?
In dit thema lezen we het Bijbelverhaal over Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Een verhaal waarin wel
of niet aanpassen voortdurend aan de orde is. Het verhaal begint bij Noömi die met haar man en twee
zonen in Israël woont. De leefomstandigheden veranderen drastisch als het land wordt geteisterd door
een hongersnood. De familie past zich aan en verhuist naar het buurland Moab waar voldoende graan
en dus ook brood is. De twee zonen passen zich aan en huwen twee Moabitische meisjes. Wanneer
vader en de twee zonen overlijden, besluit Noömi terug te gaan naar haar geboorteland Israël. Orpa
blijft thuis in Moab, Ruth kiest ervoor om mee te gaan met schoonmoeder Noömi; ‘Waar u gaat, daar
ga ik heen.’ Zo komen beiden in Israël; voor de een het warme nest van het moederland, voor de
ander een vreemde omgeving die veel aanpassing vraagt.
Sinterklaasfeest
De voorbereidingen van het Sinterklaasfeest zijn in volle gang.
Vanuit de GGD hebben wij een checklist ontvangen om de viering
veilig plaatst te kunnen laten vinden. De commissie van het Sinterklaasfeest
neemt samen met de ouderraad deze checklist mee in het nemen van de
besluiten. Deze week hebben de kinderen hun schoen mogen zetten.
Gelukkig heeft Sinterklaas ook dit jaar ons kindcentrum weten te bereiken.
Website en ouderportaal
Fijn om te zien dat al veel ouders het account op ‘Social Schools’ hebben
geactiveerd! Als team zijn wij net begonnen met het nieuwe ouderportal,
maar wij komen nu al veel verbeteringen tegen en meer gebruiksgemak.
Wij hopen u ook. Vanaf maandag 30 november zullen alle mededelingen
alleen nog in Social Schools geplaatst worden. Lukt het u niet om uw
account te activeren, dan horen wij dit graag.
Met het overgaan naar de nieuwe website en de app ‘Social Schools’, zullen alle gegevens op ‘Mijn
School’ verwijderd worden. Dit geldt ook voor alle foto’s. Mocht u nog foto’s uit de fotoalbums van uw
kind willen opslaan, dan kan dat nog tot aanstaande zondag.
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Studiemiddag
Komende woensdag, 2 december, hebben wij een studiemiddag
gepland staan. Vanwege deze studiemiddag zijn alle kinderen om
12.15 uur vrij. Zij hoeven daarom geen middageten mee te nemen.
Tijdens deze studiemiddag gaan wij als team bezig met ‘OASE’.
‘OASE’ staat voor: omvattend, ambitieus & aantrekkelijk,
samenhangend onderwijs met eigenaarschap voor zowel de
leerkracht als de leerling. Het is een concept waarmee wij ons
thematisch onderwijs verder willen ontwikkelen door de gehele
school. Er wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse
vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en
creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend
leren en spel komen bij elkaar. De onderbouw is vorig jaar al
begonnen met ‘OASE’ en zal daardoor meer de diepte ingaan.

Agenda
30 november
2 december
4 december
11 december
18 december
18 december
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Alle berichten via het nieuwe ouderportaal Social Schools
Studiemiddag, de leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
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Nieuwsbrief
Kerstviering
Om 12.15 zijn de leerlingen vrij, de kerstvakantie begint.

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@ckcdrenthe.nl

