Nieuwsbrief 15 december 2017

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017. Nog 1 schoolweek volop leuke
en gezellige activiteiten met op woensdag een bijzondere kerstviering en daarna een
welverdiende kerstvakantie.
Het team van CBS De Pölle wenst u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

Kind op Maandag

Week 51
18 t/m 22
december
Een
lied uit de hemel
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op
weg. In de bovenbouw luisteren we ook naar Johannes I, waarin bezongen wordt dat het
licht in de wereld gekomen is.
Week 2
8 t/m 12 januari
Wat is wijs?
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet
je wel erg wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken
vertellen waar het kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind
terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.
Week 3
15 t/m 19
januari
Ik weet wie je bent
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt
over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie
Jezus is: de vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd
heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot
rust.
Week 4
22 t/m 26
januari
Pak mijn hand
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar
hand vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op
die manier beter gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem
via een gat in het dat naar beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man
genezen.
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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?
Kerstviering
We nodigen alle ouders harte uit op woensdagavond 20
december
om 19.00 uur in het gebouw achter de Pollenkerk voor de
kerstviering. Naast het zingen van traditionele kerstliederen
zullen alle 3 de Units een deel van de kerstviering voor hun
rekening nemen. De kinderen van Unit 1 zitten bij hun
ouders, de kinderen van Unit 2 en 3 zitten op banken voor in
het gebouw.
Na de voorstelling is er gelegenheid om nog even na te
praten onder het genot van een lekker kopje warme
chocolademelk.
We hebben ervoor gekozen om de kerstviering in het gebouw
achter de Pollenkerk te houden omdat we daar gebruik
kunnen maken van een echt podium compleet met coulissen
en gordijnen. Dit omdat we de afgelopen weken samen met
docenten van theatergezelschap Sonnevanck hebben toegewerkt naar een
theatervoorstelling. Dit heeft echter wel als gevolg dat we maar een beperkt aantal mensen
kunnen uitnodigen voor de kerstviering. Per gezin nodigen we 2 personen uit voor de
kerstviering. We willen u vragen om zich daaraan te houden omdat het anders echt niet
past. We hopen dat u hier begrip voor heeft. Voor volgend jaar zullen we zorgen dat
iedereen die graag bij het kerstfeest wil zijn, kan komen.
Overdag zullen de kinderen een generale repetitie houden per
unit in het gebouw achter de kerk. De kinderen gaan met de
leerkracht lopend naar de kerk en terug. Uitzondering zijn de
leerlingen van leerjaar 3. Samen met de kinderen van leerjaar
4 en 5 zal hun generale repetitie klaar zijn om 12.00 uur.
Het verzoek aan alle ouders van leerjaar 3 is om hun zoon of dochter op te halen bij de
kerk op woensdag 20 december om 12.00 uur. Mocht u ook een zoon en/of dochter Unit 1
op moeten halen, dan kan dit eerst. Juf Ilse zal net zo lang wachten bij de kerk totdat alle
leerlingen van leerjaar 3 zijn opgehaald. Daarna lopen leerjaar 4 en 5 terug naar school.
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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. Alle
leerlingen hebben inmiddels een bestelformulier
meegekregen, ook zullen zij bij Attent Peddemors
komen te liggen.
Schoonmaakavond
Op maandag 8 januari nodigen we u vanaf 19.00 uur van harte uit om ons te helpen met het
schoonmaken van de school. Als alle kerstbomen en kerstversiering weer de deur uit is, is
het fijn om het nieuwe jaar in een frisse school te starten. Wilt u zelf een emmertje en een
doekje meenemen? Alvast bedankt!
Typles
Door een geringe deelname kan de typcursus helaas niet doorgaan.
Schoolschaatsen
In het nieuwe jaar zal Unit 3 schaatsles krijgen op de IJsbaan
Twente in Enschede. Op vrijdag 12, 19 en 26 januari wordt er
vanaf 12.15 uur geschaatst. De kinderen moeten zelf
handschoenen en een muts meenemen en als ze zelf goede
schaatsen hebben is dat ook handig. Eventueel kunnen er ook
schaatsen geleend worden van de IJsbaan. Juf Eline
coördineert deze schaatslessen en zal ook het vervoer van en
naar Enschede regelen.
Oud papier
Op zaterdag 13 januari zal het oud papier weer ingezameld worden.
Bezoek theatervoorstelling
Bij het theaterproject dat gekoppeld is aan kernconcept 2 en dat is verzorgd door
theatergezelschap Sonnevanck, hoort ook het bezoeken van een theatervoorstelling.
Daarom gaan op dinsdag 16 januari Unit 1 en 2 naar het Parkgebouw in Rijssen om daar de
voorstelling ‘Wij gaan op berenjacht’ bij te wonen.
OR-vergadering
Op donderdag 25 januari om 20.00 uur zal de eerstvolgende ouderraadsvergadering
plaatsvinden.
Studiedag
Op maandag 29 januari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team.
Deze dag zullen we verder gaan nadenken over de rapportage van de vorderingen van
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leerlingen voor henzelf en ouders en gaan we naar Heutink om te bekijken welke methodes
voor wereldoriëntatie er op de markt zijn en welke voor onze school geschikt zijn.

MR-vergadering
Op dinsdag 30 januari om 14.45 uur zal de eerstvolgende
medezeggenschapsraadvergadering plaatsvinden.
Kernconcept 3
Op dinsdag 30 januari start kernconcept 3. Het onderwerp zal zijn ‘Materie’.
Afscheid meester Gert
Na een klein jaar neem ik afscheid als directeur van de Pölle en laat de school over in de
kundige handen van juf Linda. Ik wil de kinderen, ouders en team bedanken voor de fijne en
warme tijd die ik op de Pölle heb mogen ervaren. De rust is teruggekeerd in de school en de
onderwijsopbrengsten zijn weer op niveau. Ik blijf betrokken bij de school als adviseur en
sparringpartner van juffrouw Linda. Ook blijf ik in beeld bij het renovatie-traject van de
school. Ik ben trots dat ik een jaar directeur mocht zijn van de school in de Pölle en ik zie de
toekomst van de school zeer rooskleurig tegemoet. Ik wens de kinderen, de ouders en de
teamleden mooie kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.

