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Afgelopen vrijdag vierden wij ons Sinterklaasfeest. Aangepast, dat dan 

wel weer.  

In veel gezinnen is thuis ook Sinterklaas gevierd.  

Op ons kindcentrum maken we ons op voor het volgende feest: Kerst 

Afgelopen zondag was het Tweede Advent. Op school worden nu twee 

kaarsen aangestoken. Het feest waarop wij wachten wordt al wat beter 

zichtbaar. Het duurt nog even maar het wordt steeds lichter……Op naar 

het Kerstfeest!  

 

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De Prentenbijbel 

is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven in eigentijdse, 

kindgerichte taal. Deze week luisteren de kinderen naar het verhaal:  

Ruth trouwt met Boaz. Noömi en Ruth gaan in Bethlehem wonen. 

Ze zijn arm. Ruth gaat koren oprapen die de maaiers hebben laten 

vallen. Boaz zorgt ervoor dat er extra veel korenhalmen vallen, zodat 

Noömi en Ruth goed te eten hebben. Boaz en Ruth gaan trouwen en 

Boaz zorgt goed voor Ruth en Noömi. Even later wordt de zoon van 

Boaz en Ruth geboren, ze noemen hem Obed. Bijbel: Ruth 2-4. 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Dit is je kans! Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze 

vraagt of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is 

iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn 

rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt 

een kind geboren – het is het begin van het koningshuis David. Bijbel: Ruth 2: 18-3: 18 

en Ruth 4.  

 
Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt 

goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen.  

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar!  

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- Pak alle benodigde spullen (blokje, pen, potlood, gum). 

- Werk rustig aan de taak/taken 

- Leg je blokje op tafel. 

Bij de peuters heten we Viona welkom! In groep 1/2B is Ariana 

gekomen. Ook jij van harte welkom en we hopen dat jullie beiden een 

fijne tijd tegemoet zullen gaan! 

Welkom 
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Mag mijn kind naar de opvang/school 

Het RIVM heeft, samen met verenigingen van ouders en jeugdartsen, een zgn. 

“beslisboom” opgesteld. Deze dient als richtlijn voor ouders die twijfelen of een kind nu 

wel of niet naar school kan. Er is nu een nieuwe beslisboom gemaakt voor de kinderen in 

de leeftijd van 0 jaar t/m groep 8.  

Om deze te lezen klikt u hier. U kunt deze ook op de website lezen bij Documenten. 

Kerstcircuit 

Ook dit jaar organiseren we voor de kinderen weer een 

kerstcircuit. 
We houden daarbij rekening met de coronamaatregelen.  
In de periode van woensdag 8 december t/m dinsdag 14 

december zullen er in alle groepen drie activiteiten 

plaatsvinden: 
- Er zal een kerstbakje gemaakt worden.  
- Er wordt een kerstlichtje gemaakt. 
- De kinderen kijken samen in de groep naar een kerstfilm. 

 

Voor het kerstbakje nemen de kinderen zelf van huis de volgende materialen 

mee in een plastic tas: een potje/bakje met daarin vochtig oase, verschillende groene 

takjes, een kaars en versieringen. 
Op Social Schools zal de leerkracht u informeren op welke dagen uw kind de 

verschillende activiteiten gaat doen. Zo weet u op welke dag uw kind de materialen voor 

het kerstbakje moet meenemen.    

Wij willen u ook vragen om extra groen mee te nemen naar school. Dit kunt u vanaf 

maandag 6 december inleveren. Zowel op het onderbouwplein (rode deur) als op het 

bovenbouwplein (blauwe deur) staat een boodschappenkar waar u het groen in kunt 

doen. Bij voorbaat bedankt. 

Zelftesten 

Komende week zullen wij de zelftesten ontvangen voor de kinderen van de groepen 6, 7 

en 8. Zodra die binnen zijn, krijgen de kinderen van deze groepen elke week 2 testen 

mee naar huis. Deze testen zijn preventief bedoeld maar kunnen sinds vrijdag ook 

gebruikt worden bij milde klachten. Mocht u als ouder geen gebruik willen maken van 

deze testen, dan kunt u hierover een berichtje sturen naar de leerkracht. De zelftesten 

zullen dan niet uitgedeeld worden aan uw kind.  

Kerstroute in Peelo 
 

 Een aantal mensen in Peelo heeft de handen ineen geslagen om in deze tijd 

iets moois te organiseren.   

Vrijwilligers van de kerk in Peelo en vrijwilligers van de 

activiteitencommissie van het Markehuus hebben samen het plan opgevat 

om een lichtjestocht uit te zetten, die in de week voor de Kerst elke dag 

gelopen kan worden.  

Voor deze lichtjestocht zijn veel potjes nodig, daarom willen we u vragen 

om glazen potjes te verzamelen. De maat van deze potjes doet ertoe: de 

zgn. Olvaritpotjes zijn te klein, er wordt gevraagd naar zgn.groentepotjes en 

jampotjes. De potjes graag aanleveren zonder etiketten en deksel. De potjes mogen mee 

naar school genomen worden en ingeleverd bij de leerkrachten. Dit kan tot en met 

vrijdag 17 december.  

 

https://www.boink.info/beslisboom

