Nieuwsbrief
11 november 2021
Trefwoord
Thema: Krijgen met als weekthema: Krijgen, wat doet dat met ons?
Veel in het leven is niet 'los verkrijgbaar', aan het krijgen zit vaak iets vast. Het brengt emoties met
zich mee, of verwachtingen en zelfs verplichtingen. En terwijl de een iets krijgt, wordt de ander soms
jaloers.
Deze week staan de kinderen stil bij de vraag wat het krijgen van iets doet met mensen en in hoeverre
het bijdraagt aan hun levensgeluk. De Bijbelverhalen in dit thema eindigen met Naäman die zich
verplicht voelt om te betalen voor zijn genezing. En een profetenknechtje dat op slinkse wijze de
beloning inpikt die zijn baas Elisa heeft geweigerd.

Regel van de week
Ook volgende week besteden we nog extra aandacht aan:

We gebruiken de regel: Stop, loop, praat.
Als je gekwetst wordt door woorden of gedrag of als je ziet dat iemand
een ander kwetst:
Stop – zeg ‘Stop’ en geeft het stopsignaal;
Loop – Loop weg als het vervelende gedrag niet stopt;
Praat – als het nog niet stopt, ga dan naar een volwassene en vertel het probleem.
Deze weken besteden we extra aandacht aan lessen over sociale veiligheid. Daarbij ligt het accent op
een preventieve aanpak m.b.t. ongewenst gedrag (pesten).
Afwezigheid - meester Pieter
Vanwege maagklachten en een pittige antibiotica kuur ben ik de afgelopen week niet op
ons kindcentrum aan het werk geweest. Ik hoop volgende week weer van de partij te zijn.
Jaarvergadering OR/MR met gastspreker over Pestpreventie
Afgelopen dinsdag heeft de medezeggenschapsraad en de ouderraad verantwoording afgelegd aan hun
achterban, de ouders. Vervolgens was er aandacht voor het
onderwerp pestpreventie. De stukken zijn nog terug te lezen in
het bericht op social schools van maandag.
Sint Maarten
Vol enthousiasme hebben de leerlingen van de groepen 1, 2 en
3 gezongen met hun lampion bij ’t Derkshoes en het
Altingerhoes. Net als vorig jaar is er buiten een rondgang om
het gebouw gemaakt om bij verschillende huiskamers te zingen.
Dat bij jong en oud blijde gezichten. Na afloop kregen alle
kinderen een zakje met wat lekkers. De eerste buit is binnen.
We hebben weer genoten van deze traditie.
Corona
We zijn benieuwd of er tijdens de volgende persconferentie maatregelen aangekondigd worden die van
toepassing zijn op het onderwijs.
Studiedag team
Maandag is er een studiedag voor het schoolteam. De leerlingen zijn die dag vrij. Eén van de
onderwerpen is lezen. We gaan ons leesonderwijs – technisch lezen, begrijpend lezen, leerplezier kritisch tegen het licht houden om te kijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren.
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Leerlingenraad
Onze leerlingenraad is in haar nieuwe samenstelling aan de
slag gegaan.
Gevonden voorwerpen
De komende dagen zetten we de tafel met gevonden
voorwerpen weer op het plein in de hoop dat u iets van uw
spullen terug vindt.
Agenda
11 november – Sint Maarten
15 november – Studiedag team – leerlingen vrij
16 november – Directie-overleg CKC Drenthe
26 november – STO les Beilen (groep 8) / ‘grote’
weeksluiting door groep 8
30 november – Verjaardag juf Karin Moes
3 december – Sinterklaasfeest op school
Ingekomen – 3 berichten:

nieuwsbrief scholen
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Veilig op weg!
Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Gezien de toename van het fietsgebruik bij slecht zicht en in het donker de
komende tijd, willen wij uw/jouw aandacht vragen om de fietsverlichting te controleren op zichtbaarheid.
Fietsverlichting draagt aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid van fietsers. Daarbij zit er verschil in zichtbare veilige
fietsverlichting en fietsverlichting wat volgens de regels voldoende is. Denk hierbij aan één led-lampje die vanaf 5
meter nog net te zien is. Goed om daarop te letten.
Daarnaast is het gebruik van mobiele telefoons niet meer weg te denken tegenwoordig, zeker onder de jeugd. Het
vasthouden van de mobiele telefoon op de fiets in het verkeer kan gevaarlijk situaties opleveren.
Vanaf 1 juli 2019 is dit hierdoor verboden geworden, ondanks dat dit al geruime tijd is blijft het vasthouden van
mobiele telefoons op de fiets toenemen. Wees hier scherp op met elkaar.
Wil je meer weten? AAN in het donker of afleiding door smartphonegebruik? Tip: https://vvn.nl (link naar Veilig
Verkeer Nederland)
Tot 19 november 2021 zal de politie in Midden-Drenthe waar mogelijk waarschuwen. Daarna zal handhaving (=boete)
hopelijk een stimulans zijn om dit in orde te maken of om hier rekening mee te houden in de toekomst. Wij hopen op
uw/jouw medewerking.
Licht aan en gaan!
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Met de Pieten-op-pad naar Sinterklaas!
Oh, kinderen...let op: er is toch iets leuks bedacht! Jammer genoeg kan
Sinterklaas niet op de "gewone" manier zijn intocht in Westerbork vieren,
maar de Pieten hebben iets bedacht zodat de kinderen tóch Sinterklaas
kunnen ontmoeten.
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De Pieten hebben op zaterdag 20 november een Pietenpad uitgezet door
Westerbork.
Onderweg gaan we letters zoeken, spelletjes en opdrachtjes doen om
uiteindelijk bij Sinterklaas te komen.
Je kunt starten tussen 13:00 en 14:30 uur, vanaf het Badhuisplein, daar
krijg je verdere uitleg. Natuurlijk is er voor ieder kind ook wat lekkers,
eventueel zelfs glutenvrij!

Blijf via onze Facebook pagina op de hoogte van alle activiteiten rondom
Sinterklaas en de Pieten!
Sinterklaas_Westerbork
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