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Sinterklaas
Vanmorgen hebben we Sinterklaas weer op onze school mogen
begroeten. Dit jaar werd de goedheiligman gebracht door juf Denise in
een stint. De Sint had maar liefst zeven Pieten meegenomen! Het was
een dolle boel met veel liedjes en dansjes. Na de ontvangst in de hal
hebben de kinderen van de onderbouw genoten van een pietencircuit.
Ook had Sinterklaas natuurlijk een cadeautje voor ieder kind
meegenomen. De groepen 5 t/m 8 hebben het sinterklaasfeest in de
klas gevierd met de meest creatieve surprises en cadeautjes.
Kerst
En als Sinterklaas weer vertrokken is naar het warme Spanje gaan we met zijn allen verder
met de volgende activiteit nl. kerst. Volgende week gaan we u een extra kerstnieuwsbrief
mailen.
Staking dinsdag 12 december
Vandaag hoorden we rond het middag uur dat volgende week dinsdag 12 december de
schooldeuren gesloten blijven. Het ultimatum dat de bonden het kabinet hadden gesteld is
verstreken en hun eisen zijn niet ingewilligd. Vorige week hebben we u al geinformeerd over
deze staking.
Voedselbankactie
Vanaf zaterdag 9 december doet onze school weer mee aan de
voedselbank actie van RTV Drenthe. Vanaf morgen staat er in de
hal een kraampje waar u de goederen kunt inleveren. We hopen
weer een grote hoeveelheid produkten op vrijdagochtend 15
december te kunnen aanbieden bij de studio van RTV Drenthe.
Het boodschappenlijstje van de voedselbank ziet u hiernaast
afgebeeld. In dezelfde periode zamelen andere regionale
omroepen goederen en geld in voor voedselbanken in hun eigen
gebied.
Optreden kerstkoor
Op zaterdagavond 16 december vindt in de Brinkhof de jaarlijkse
kerstuitvoering plaats van het Gemengd Zangkoor Norg. Naast
het genoemde koor treedt het jeugdorkest van de Vooruitgang,
de Vooruitgang en het kinderkoor van onze school op. Ook
treedt ons kerstkoor op voorafgaand aan onze kerstviering op woensdag 20 december. Het
kerstkoor heeft in de afgelopen twee ateliers onder leiding van Jan Dijk druk geoefend op de
meest prachtige en bijzondere kerstliedjes. Noteert u de data alvast in uw agenda?
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Bedragen vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld.
In de eerste week van januari ontvangt u van ons via de mail de nota voor de betaling van
het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Alvast even de bedragen op een rij:
Schoolreisgeld plus vrijwillige ouderbijdrage:
- groep 1a/2a, 1b/2b
€ 50,00
- groep 3 en 4:
€ 55,00
- groep 5 en 6:
€ 57,00
- groep 7:
€ 60,00
- groep 8:
€ 92,50
Bovenstaande bedragen zijn als volgt berekend:
- Vrijwillige ouderbijdrage € 17,50 per kind, ongeacht de groep waar het kind in zit.
- Schoolreisgeld, dit bedrag is afhankelijk van de groep waar het kind in zit:
- groep 1/2 a, 1/2b
€ 32,50
- groep 3 en 4:
€ 37,50
- groep 5 en 6:
€ 39,50
- groep 7:
€ 42,50
- groep 8:
€ 75,00
Rots en Water
Tijdens de Rots en Waterlessen zijn we bezig met regels, concentratie en houding. In deze
periode staat "genieten" op het programma. We delen ervaringen en doen verschillende
oefeningen. Eén van de oefeningen is het genieten van een heel klein cadeautje..... De
kinderen staan op een rij en aan hun wordt verteld dat ze een cadeautje krijgen. Vervolgens
wordt een smartie in de hand gelegd waar ze eerst heel lang naar mogen kijken... Het blijft
geweldig om te zien dat ook de jongsten zich kunnen beheersen en zo lang kunnen wachten
op het teken dat er samen wordt genoten van het cadeautje. Nadat iedereen een smartie
heeft gekregen wordt er nl. een minuut in stilte van het lekkernij genoten. De meeste
kinderen durven de ogen dicht te doen en zijn echt met aandacht aan het proeven. Als ze
daarna in de kring vertellen wat ze van het cadeautje vinden, is er meestal halverwege de
kring wel iemand die durft te zeggen dat hij/zij het cadeautje eerst wel wat klein vond
(terecht), maar dat het het lekkerste snoepje ooit was.... En dat laatste wordt dan beaamd
door de rest van de klas (ook toen ik deze oefening jaren geleden deed met een rozijntje,
ging het zo). In de klas wordt vervolgens ook een minuut in stilte genoten van het fruit wat
we dankzij schoolgruiten krijgen. En natuurlijk wordt er aandacht besteed aan al die dingen
waar we van mogen genieten.
Wat heb ik genoten van mijn 25-jarig jubileum. Kinderen en collega's enorm bedankt!! Ik
geniet er nog steeds van na. Dit was iets heel groots. Ik kan ook genieten van een lachend
kind, kinderen die samenwerken, de natuur, een mooie zin, anderen helpen, mijn gezin, de
hond, muziek..... Maar eigenlijk zijn dat ook grootse dingen....
Waar geniet u van? Een fijne feestmaand vol genietmomenten gewenst!
Een Rots en Water groet,
Juf Nina
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Regel van de maand
Regel van de maand december is: Spullen van jou, spullen van mij. Ik zorg er goed voor, dan
blijven we blij!
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 22 december om 12.00 uur. We hopen
u allemaal gezond en wel te begroeten op maandag 8 januari.
Belangrijke data:
 7 december Prinses Amalia jarig.
 8 december start kerstatelier
 11 december deze week wordt een extra kerstnieuwsbrief gemaild.
 12 december mogelijke stakingsdag.
 16 december optreden kerstkoor in de Brinkhof
 19 december nieuwsbrief nummer 7
 20 december Kerstmaaltijd van 17.00 uur tot 18.30 uur
 22 december alle leerlingen vrij om 12.00 uur vrij
 23 december t/m 8 januari kerstvakantie
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

