Nieuwsbrief 24 november 2017

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. We naderen alweer het einde
van het jaar en gaan weer de gezellig en vooral voor de kinderen vaak ook een spannende
tijd tegemoet. In deze nieuwsbrief leest u alles over sinterklaas en andere activiteiten de
komende periode. Voor de kerstvakantie zal er nog één nieuwsbrief verschijnen.
Veel leesplezier gewenst!

Kind op Maandag

Vanaf dit schooljaar werken we weer met Kind op Maandag, een methode waarmee we de
leerlingen vertrouwd willen maken met de Bijbelverhalen. De komende periode komen de
volgende thema’s en verhalen aan bod:
Week 48
27 november t/m 1 december
1e Adventsweek op school
Laat je stem horen!
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden
moet hij gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen voer de
vrede die komen zal en hoe God voor de mensen zal zorgen.
Week 49
4 t/m 8 december
Speciaal voor jou
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar
de Heer geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabeth zullen een kind
krijgen, Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt
haar dat Jezus geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
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Week 50
11 t/m 15 december
Het is begonnen
Zacharias kan niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar
als Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap. Als Jozef hoort dat Maria een
kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter weggaan bij Maria?
In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal worden en dat
Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Ouderbijdrage – Herhaalde oproep
De ouderbijdrage van het schooljaar is vastgesteld op € 35,-. Van de ouderbijdrage worden
cadeautjes, schoolreisjes, schoolkamp, feestdagen enz. bekostigd. Het "oudpapiergeld"
wordt gebruikt om het tekort op de begroting aan te vullen.
De ouderbijdrage kan via een éénmalig overschrijving voldaan worden.
We willen u vragen om het bedrag van €35,- per leerling voor 01-11-2017 over te maken op
bankrekeningnummer NL42 RABO 0194 3842 92 t.n.v. Stichting vrienden van de Pölle. Wilt
u in de omschrijving de voor- en achternaam van uw kind(eren) vermelden?
Oudergesprekken
In de week van 4 t/m 8 december worden alle ouders van leerjaar 8 door juf Eline
uitgenodigd voor een oudergesprek om samen met hun zoon of dochter het definitieve
advies voor het voortgezet onderwijs te bespreken.
In diezelfde week kunt u, mocht u dit wensen, ook een afspraak maken met de leerkracht
van uw zoon(s) en/of dochter(s) die in leerjaar 1 t/m 7 zitten. Het is een facultatief gesprek,
dit houdt in dat niet standaard alle ouders worden uitgenodigd, alleen wanneer u zelf of de
leerkracht dit wenst.
Sinterklaas op school
Dinsdag 5 december vieren we op school uiteraard ook
weer het Sinterklaasfeest. Hoe zouden Sinterklaas en zijn
Pieten dit jaar komen? Zijn ze wel op tijd? Staat er al weer
iets in het grote boek? En al die weggewaaide pakjes dan?
Wat is het toch altijd weer spannend!
Start kernconcept 2: Theater
Op woensdag 15 november is kernconcept 2 van start gegaan.
In dit kernconcept staat het maken van theater centraal.
Wekelijks zal er op woensdag door een theaterdocent van
theatergezelschap Sonnevanck een les gegeven worden in alle
Units. In de tussenliggende week zal er tijdens het
middagprogramma verder gewerkt worden binnen dit
kernconcept, zodat we u op woensdag 20 december een prachtige voorstelling met het
thema ‘Kerst’ kunnen laten zien.
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Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november hebben we met de hele school samen genoten van een lekker en
verantwoord ontbijt. Wat was het gezellig! Ouderraad bedankt voor het mede mogelijk
maken hiervan.

Twenteranddictee
In leerjaar 8 is een voorronde in de klas gehouden om te kijken wie er deel mag gaan nemen
aan het Twenteranddictee. Op 28 november 2017 mag Tess Neurink onze school
vertegenwoordigen in het gemeentehuis. Tess, veel succes!
Kerstviering
Zoals u onder het kopje ‘Start kernconcept 2’ al hebt kunnen lezen zijn
we al druk met de voorbereidingen voor de kerstviering. We nodigen
u van harte uit op woensdagavond 20 december om 19.00 uur in het
gebouw achter de Pollenkerk. Na de voorstelling door de kinderen is
er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een
lekker kopje warme chocolademelk.
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Oliebollen eten
Traditiegetrouw gaan we op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, dit jaar op 22
december oliebollen eten met alle kinderen van school. Ook is er weer de mogelijkheid om
oliebollen te bestellen. Binnenkort krijgt u hiervoor een bestellijst.
Stagiaires
Vanaf afgelopen week mogen we weer een nieuw stagiair begroeten. Meester Tom
Braakhuis zal elke maandag aanwezig zijn in Unit 1. Meester Tom volgt de opleiding
‘Onderwijsassistent’ aan het Alfa-collega.
Zending
Vanaf de kerstvakantie gaan we het zendingsgeld doneren aan de
stichting Filadelfia. Deze stichting ondersteunt zendingsprojecten in
het buitenland maar ook dichtbij. Voor meer informatie
http://www.filadelfia-zending.nl/

Fijn weekend!

