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Beste ouders,
De 1e Advent is een feit. Met elkaar: leerlingen, ouders van de OC
ouders en leerkrachten bereiden wij ons voor op het Kerstfeest
waarbij we met elkaar de geboorte van Jezus vieren/herdenken. Dit
jaar vieren het feest weer in de kerk waarvoor u van harte welkom
bent. Op school zijn wij gestart met de verhalen van Zacharias uit
het bijbelboek Lucas. Net als andere jaren heeft iedere groep zijn
aandeel in de viering. Nog deze week ontvangt u de uitnodiging
zodat u precies weet wat u kan verwachten.
Komende woensdag vieren we met elkaar een ander feest waarvoor
de voorbereidingen in volle gang zijn. Ieder jaar is de komst van
Sinterklaas een spannende gebeurtenis. Als school proberen we er
zo ‘normaal’ mogelijk mee om te gaan, maar toch is de spanning te
voelen. Woensdagochtend aanstaande mogen de leerlingen naar
binnen worden gebracht/komen en de ouders mogen zich
verzamelen op het handbalplein. Deze dag wordt er voor eten en
drinken gezorgd, de ‘fruittas’ mag hierdoor thuisblijven.
De dag na Sinterklaas; op donderdag 6 december is er een open
inloop tot 09.30 uur. We houden een rustige schoolstart voor al
onze leerlingen. Om half 10 beginnen de lessen weer. Deze dag
mogen de leerlingen op eigen risico speelgoed mee naar school
nemen waarmee kan worden gespeeld.
In de periode tussen Sinterklaas en Kerst zijn de leerlingen aan het werk ter voorbereiding op de
CITO toetsen die in januari/begin februari worden afgenomen. Het is fijn om te merken dat
leerlingen steeds beter weten waar ze staan in hun ontwikkeling en dat de leerlingen steeds beter
aan de hand van succescriteria en feedback weten wat hun volgende stap is. Leren moet uitdagend
zijn, daarom vragen we onze leerlingen om dagelijks een leeruitdaging aan te gaan, in de leerkuil te
gaan zitten om er met behulp van anderen weer uit te komen. In iedere klas en op meerdere plekken
binnen de school hangen de posters van de leeruitdaging en de leerkuil. Het College van bestuur en
de Raad van Toezicht die onze school hebben bezocht zijn erg enthousiast over onze manier van
werken. Ze zien betrokken leerlingen die met plezier aan het werk zijn en niet bang zijn om een
foutje te maken. Voor ons als team een prachtig compliment. Met elkaar werken we heel graag
verder aan onze ambitie: Het bieden van talentvol onderwijs van hoofd, hart en handen met mede
eigenaarschap van leerlingen binnen het eigen leerproces.

