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Ark- kalender eerste helft schooljaar 2017-2018
Kerstviering Una Sancta
Kerstcrea-ochtend gr. 2 t/m 8,
’s middags vrij.
Kerstvakantie
Workshop ouders
Nationale voorleesdagen
Nederlandse kinderjury
Talentenjacht gr. 5 t/m 8
Voorjaarsvakantie

20-12-2017
22-12-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
18-01-2018
12-01-2018 t/m 22-01-2018
februari t/m mei
23-02-2018, 13.00 uur
26-02-2018 t/m 02-03-2018

Muzieksubsidie
Onze school heeft een aanvraag gedaan voor de subsidie ‘Impuls Muziekonderwijs 20182021’. Deze aanvraag is voor onze school gehonoreerd, hier zijn we heel blij mee! We
hebben hiervoor de komende drie jaar €15.000 ontvangen. We gaan hiervoor hele mooie
ideeën uitwerken o.m. samen met het Cultuurbedrijf Emmeloord.

Kerstviering
Op woensdagavond 20 december om 19.00 uur vieren wij het Kerstfeest met ouders en
kinderen van onze school. De kinderen zijn hard aan het oefenen om een mooie uitvoering
van de musical Een Koninklijk Kerstfeest op de planken te brengen.
De kleutergroepen zullen deze viering starten en worden daarom om 18.45 uur verwacht in
één van de ruimtes van het Mozaïek. Na afloop van hun bijdrage mogen zij bij de ouders
plaatsnemen in de kerk.
Voor een geslaagde uitvoering is het belangrijk dat iedereen stil is als de kinderen spelen.
De kinderen hebben hard geoefend en kunnen zich anders niet concentreren.
De kinderen die niet meedoen met de musical zitten bij hun ouders in de kerk en blijven op
hun plaats tijdens de viering. We willen u vragen om, indien nodig, van te voren met uw kind
naar het toilet te gaan en geen eten of drinken te geven in de kerk.
Verder verzoeken wij u vriendelijk om de looppaden vrij te houden i.v.m. brandveiligheid.
I.v.m. de beperkte ruimte is de viering alleen bedoeld voor ouders en kinderen van school.
Voor de kinderen die nog geen 4 jaar zijn, is er opvang geregeld in één van de zaaltjes in het
Mozaïek. Aan het einde van de kerstviering is er een collecte.
Op woensdagmiddag 20 december is er, net als vorig jaar, een extra uitvoering van de
musical in Una Sancta. Deze begint om 13.30 uur en is bedoeld voor opa’s, oma’s, oudere
broers en zussen van de kinderen, verdere familie en belangstellenden. Iedereen is van
harte welkom!
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Kerstknutselen
Op vrijdagmorgen maken we met groep 2 t/m 8 Kerstknutsels. Alle groepen worden door
elkaar gehusseld, de grote kinderen helpen de jongere kinderen en zo maken we er een
gezellige ochtend van. De kinderen krijgen iets te drinken en te eten op school, dus de
fruittas hoeft niet mee.
Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

De gezonde school

Sinterklaas heeft de afgelopen week niet alleen pepernoten getrakteerd, maar ook heerlijke
stokjes met mijters van appel, druif en banaan.
Karlijn uit groep 4 trakteerde op deze prachtige pauw.

Aangepaste gymtijden
Vanaf de week van 27 november zijn de gymtijden van een aantal groepen aangepast.
Doordat juf Wendy en juf Manouk nog niet bezig zijn met een gymopleiding, worden de
gymlessen van groep 5/6 en groep 4 op donderdagmiddag door juf Lizzy gegeven. Juf
Wendy en juf Manouk staan dan voor groep 2. De dagen waarop alle groepen gym hebben
zijn hetzelfde gebleven.

Groep 1 en 2
De afgelopen periode hebben de kinderen van groep 1 en 2 gewerkt over Sinterklaas. De
kinderen hebben onder andere hun naam van chocoladeklei gemaakt, met pepernoten
getallen gemaakt, voor elkaar de schoen gezet en cadeaus ingepakt. Afgelopen maandag
hebben de kinderen hun pietendiploma verdiend na de pietengym. Alle kinderen hebben
genoten van de feestdag op school.
De laatste weken voor de kerstvakantie gaan de kinderen in de themahoek hun eigen
kerstwinkel inrichten en spelen ze de verkopers en klanten na. Verder zullen er
voorbereidingen voor de kerstviering plaatsvinden.
In de kerstvakantie wordt Riemer van der Heijden 4 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en wij
wensen Riemer een fijne tijd bij ons op school.
Na de kerstvakantie zullen beide groepen beginnen met een leeskring op dinsdag. Een week
voordat uw kind aan de beurt is, krijgt uw kind een briefje mee. Hij of zij mag over het boek
van de schoolbieb vertellen aan de andere kinderen in de klas.
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Groep 4
Willen de kinderen van groep 4 uiterlijk maandag 11 december een glazen potje meenemen
zonder etiket? Deze gaan de kinderen gebruiken met knutselen.
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