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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020/2021

Vakantie:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
(incl. hemelvaart)
Pinksteren
Zomervakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
12-07-2021 t/m 20-08-2021

Trefwoord
Aanpassen
Mensen krijgen in hun leven te maken met veranderende omstandigheden. Wat doen ze in die omstandigheden? Passen ze zich aan of niet ?
En wat betekent het als ze zich aanpassen?
De Bijbelverhalen in deze periode gaan over Noömi en
haar schoondochter Ruth. Vanwege een grote hongersnood in Israël besluiten Noömi, haar man en twee zonen naar het land Moab te vertrekken. In Moab is alles
anders dan thuis. Ze zijn vreemdelingen en spreken de
taal niet. Noömi en haar gezin moeten zich aanpassen.

Studiedagen team:
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

18-11-2020
27-01-2021
01-04-2021
06-04-2021
26-04-2021
25-05-2021
07-07-2021

Wie zijn er jarig (geweest)?

Vrije vrijdagen

Groep 1

Groep 2

November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

13, 27
11
08, 22
05, 19
12, 26
16, 30
28
11, 25
09

06, 20
04, 18
15, 29
12
05,19
09, 23
21
04, 18
02, 09

08 nov
09 nov
10 nov
11 nov
13 nov
17 nov
20 nov
22 nov
26 nov

Devon
Hristo
Mart
Werner
Stef
Bram
Juf van Marle
Juf ijs
Johan

groep
1
Int.groep
5
8B
8A
7B
praktijkgroep
1
7B

Nieuwbouw lokaal
De bouw van het nieuwe lokaal en de nieuwe kantoren is
helemaal klaar. Vorige week konden de leerlingen van juf
Pappot hun nieuwe lokaal in en kon juf van Leeuwen weer
haar intrek nemen in haar eigen kantoor. Het is prachtig
geworden. De opening zal binnenkort in kleine kring plaatsvinden. U hoort nog van ons wanneer dit is.
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Gevraagd…. overalls

Leuke uitspraak

Wij van de praktijkgroep zijn nog op zoek naar 2 overalls

Groep 6A

(1x maat 140 en 1x maat 164).

Tijdens de leesles krijgt Odin de beurt: 'Odin, wil jij dit
stukje even voor ons voorlezen'

Wij hopen dat iemand ons blij kan maken.

Verrassing !
De moeder van Noa kwam ons vorige week maandag verrassen met twee heerlijke tulband cakes. Voor alle juffen
en meesters. We hebben er van gesmuld!!

Projecten bij de zaakvakken
Met de hele school volgen wij in een cyclus van 4 jaar de
thema’s van de zaakvakken, met name de geschiedenislessen. Momenteel zijn we bezig met Monniken en Ridders, in januari gaan we verder met Steden en Staten. Als
extra activiteit mogen alle groepen naar het NTFM, Nationaal Tinnen Figuren Museum. Daar krijgen de kinderen
informatie over de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen

moesten mensen alles zelf maken. Wat gaan ze doen?
Ze leren dingen als: Hoe zou je huis er vroeger hebben
uitgezien en wat zou je gegeten hebben als je in de
Middeleeuwen had geleefd? Reis door de Tijd en ontdek de antwoorden op deze vragen in het Nationaal
Tinnen Figuren Museum. De kinderen gaan het oude
dorp Umme (Ommen) bouwen en mogen zich verkleden als Middeleeuwer.
Na hun reis weten ze wie Middeleeuwers zijn.
Door het verleden letterlijk aan te raken leren de kinderen hun voorouders beter kennen en begrijpen.

Odin:' Liever niet juf, ik denk dat ik maar met pensioen
ga'.
Ook hebben we het in de groep over een begrafenis, waarop Kevin zegt: mijn konijn is doodgegaan, maar die is niet
begraven. Die is gecrimineerd.

Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal start op 9 november en wordt op
maandag tot en met zaterdag om 18.00 uur uitgezonden
op NTR ZAPP. Op zondag is daar ook het weekoverzicht te
zien. Via www.sinterklaasjournaal.nl kun je de afleveringen terugkijken. De landelijke Sinterklaasintocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur te zien op NTR ZAPP en
daarna ook online terug te kijken.

Stickers sparen
Eten jullie graag kiwi’s? Dat komt goed uit. Op school sparen we zoveel mogelijk Zespri kiwistickers (van groene én
gele kiwi’s). We willen sparen voor 10 à 20 ballen. Helpen
jullie mee?
Als jullie stickers hebben gespaard, mag je deze inleveren
bij meester Ramerman. Natuurlijk niet één voor één,
maar we hopen dat jullie een aantal stickers kunnen inleveren. De actie loopt tot 15-12-2020.
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Groene schoolplein

Groene Schoolplein - sponsorloop

Afgelopen weken hebben de leerlingen uit de praktijkgroep een heleboel tegels uit het plein gehaald. Mede
hierdoor kan maandag a.s. het bedrijf Donkergroen beginnen met het wegzuigen van het zand van het schoolplein.
Woensdag zal er met een kraan nieuwe grond aangebracht worden. In de komende weken zal er verder gegaan worden met de aanleg. We hopen over een paar
weken een foto te kunnen plaatsen in de Nieuwsflits van
een gedeelte van ons nieuwe plein.

Dinsdag 27 oktober had de werkgroep Groene Schoolplein
een sponsorloop georganiseerd om geld in te zamelen
voor een buitenleslokaal voor de school .
Wat hebben alle leerlingen hun best gedaan!! Er zijn heel
wat rondjes gelopen. De vader van Esra uit groep 2 had
voor alle leerlingen een mooie medaille gemaakt.
Het bedrijf Akopanel uit Dalfsen en stukadoorsbedrijf
R. Zwanepol uit Ommen hebben ons ook gesponsord.
Er is bij elkaar een bedrag opgehaald van € 4.542,10.
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