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Expo: 

We hadden afgelopen vrijdag de Expo voor de eerste keer. We gaan dit nog wel door ontwikkelen. Helaas 
doordat het internet niet meewerkte werd het niet wat wij ervan gehoopt hadden. Maar de ouders 
hadden goede belangstelling daar waren we erg blij mee.   

Versieren 

Vanmorgen kwamen we op school en we zagen dat die helemaal een metamorfose had ondergaan. Het 
ziet er weer heel gezellig uit in Sinterklaas stijl. Dank aan de versiercommissie. 

Oud papier 

Zaterdag 7 december is er weer oud papier inzameling. 

Broertje 

Onze leerlingen Sem, Carst en Jens hebben afgelopen dinsdag 19 november een broertje gekregen. Hij 
heet Sepp. Van harte gefeliciteerd familie Klinkert. 

Schoen zetten 

Zaterdagavond komt Sinterklaas met zijn Pieten in Blokzijl aan. Nu hij ook weer in Blokzijl is mogen de 
leerlingen elk jaar op school hun schoen zetten. De kinderen van groep 1 t/m 5 zetten daadwerkelijk hun 
schoen. Zij nemen van huis dus echt een schoen mee om in de klas te zetten. De O.R. zorgt ervoor dat er 
iets in komt. De leerlingen van de Bovenbouw krijgen iets in hun vak (laatje) gestopt. De schoen wordt gezet 
op woensdag 27 november. Dus dan moet er gezorgd worden dat er van iedere leerling van groep 1 t/m 5 
een schoen op school is.  

 

 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Donderdag 5 december Sinterklaas 

Zaterdag 7 december  Oud papier inzameling 

Vrijdag 13 december volgende nieuwsbrief 

Donderdag 19 december kerstdiner 

Donderdagmiddag 19 december Vanaf 12u. leerlingen vrij 

Donderdag 19 december kerstdiner 

Vrijdag 20 december Vanaf 12u. leerlingen vrij 

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 
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Sinterklaas feest 

Sinterklaas met zijn Pieten komen donderdag 5 december 's morgen rond half 9 aan bij ons op school. De 
onder- en middenbouw hebben dan in circuitvorm spelletjes. Of zitten gewoon gezellig bij Sinterklaas te 
praten. Om dit circuit goed te laten verlopen hebben we nog wat hulp nodig. Wie van jullie kan en wil 
helpen, meldt het even aan de leerkracht. 

De bovenbouw heeft nu al lootjes getrokken. Zij maken allemaal een surprise en een gedicht. De 
bovenbouw wordt wel betrokken bij de aankomst van Sinterklaas op school, maar gaat daarna naar hun 
eigen klas voor hun eigen programma. 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar gaan we wat anders proberen. De kerstmarkt zoals wij die de afgelopen jaren hadden gaat niet 
meer door. Het gaf een hoge werkdruk voor het team en ouders hadden niet voldoende tijd om de 
kerstmarktcommissie bij te staan. Daardoor kwam het werk op te weinig schouders te liggen. 

 

Nieuw dit jaar is dat we met de leerlingen allemaal een kerstbakje gaan maken. Het is wel de bedoeling 
dat alle leerlingen hun eigen bakje meenemen met wat versiering.  

Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Kerstdiner 

Op donderdag 19 december is er weer ons jaarlijkse kerstdiner. Alle leerlingen worden dan om half 6 in 
hun prachtige kerstkleding op school. De officiële uitnodiging volgt nog. 

 

Informatie van derden 

Kwartetschaatsen 

Alle leerlingen worden uitgenodigd door alle trainingsclubs om gratis 4 keer te schaatsen op Thialf. Voor 
verdere informatie en opgave: zie bijlage. 
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Natuur provincie Overijssel 
 

Vorige week kondigden we het al aan, we gaan van start met een grootschalige 

natuuractie. We roepen zoveel mogelijk kinderen op om hieraan mee te doen zodat we 

de natuur een handje helpen in eigen tuin.  

 Wat houdt de actie in? 

In deze mail vindt u een kleurplaat: Kleurplaat.pdf. Het doel is om zoveel mogelijk 

basisschoolkinderen bewust te maken hoe ze de natuur kunnen helpen, de eerste stap is 

door deze kleurplaat in te kleuren. Wilt u ons helpen bij de verspreiding van de 

kleurplaten onder de leerlingen van uw school? 

• Download de kleurplaat en print hem dubbelzijdig uit (achterop staan namelijk de 

instructies voor de kinderen).   

• Deel de kleurplaat uit op de manier die past bij uw school.   

o u kunt hem bijvoorbeeld in de centrale hal leggen zodat kinderen deze 

kleurplaat zelf kunnen pakken  

o u kunt hem bijvoorbeeld uitdelen in de klas aan het eind van de 

schooldag  

Waarom meedoen? 

De kinderen kunnen tickets winnen voor de Apenheul met de hele klas! Dit zijn de 

voorwaarden om mee te doen: 

• De kinderen kleuren de kleurplaat op school of thuis in; 

• De kinderen hangen de kleurplaat thuis voor het raam, met de ingekleurde zijde 

naar buiten gericht, zodat iedereen kan zien dat zij een schuilplaats bieden aan de 

dieren op de kleurplaat; 

• De kinderen of ouders maken een foto vanaf buiten, waarop de kleurplaat goed 

zichtbaar is;  

• Ze sturen de foto per mail naar mooileven@overijssel.nl ; 

• Like de facebook pagina van Mooi Leven www.facebook.nl/mooilevenoverijssel ; 

• Nu maken ze kans op tickets voor de Apenheul voor de hele klas! 

Verspreid de kleurplaat voor 1 december want op 9 december maken we de winnaar bekend. 
Alvast heel erg bedankt voor het bijdragen aan deze actie!  
  
Met warme groeten namens de provincie Overijssel, 
Mieke Souman 
 
e-mail: mooileven@overijssel.nl 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatuurvisie.email-provider.nl%2Flink%2Fc0miq64ad4%2Fony1ebedqc%2Fhot388epdj%2F0ygukwc9hw%2Fourj5xeu9b%3Flist_id%3D0ygukwc9hw&data=02%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7C14ca776fa0784428e7e608d76cebe009%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637097632660809195&sdata=eLTCrfVw2t0bGbGg%2BSaFzaWcG%2BaAe3iVxoIr7x2fX5Y%3D&reserved=0
mailto:mooileven@overijssel.nl
mailto:mooileven@overijssel.nl
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website: www.mooilevenoverijssel.nl 
Facebook: www.facebook.nl/mooilevenoverijssel  
 

Bibliotheek 
 
Nederland leest 
Deze maand hebben alle kinderen van groep 7/8 het boek Borealis van de Bibliotheek 
cadeau gekregen.  
Ouders kunnen tot 30 november in de Bibliotheek de 
geschenkbundel Winterbloei cadeau krijgen met daarin niet eerder gepubliceerd werk 
van Jan Wolkers.Winterbloei is samengesteld door Wolkers’ biograaf Onno Blom en bevat 
natuurverhalen, poëzie, brieven, foto’s, dagboekfragmenten en ander uniek werk. Ook 
bevat Winterbloei columns van Aaf Brandt Corstius (Meulenhoff), die een van de laatste 
interviews met Wolkers voor zijn dood afnam. 
 
Boeken tanken bij de Total 
Bij elke 10 liter tanken ontvang je een spaarzegel. Bij 5 spaarzegels ontvang je voor slechts 
€1,50 een boek. 
https://www.total.nl/acties-promoties/boeken-tanken-bij-total 
  
Marijke van den Berge 
Coördinator dBos/ KennisLab  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatuurvisie.email-provider.nl%2Flink%2Fc0miq64ad4%2Fony1ebedqc%2Fjcnywabxkt%2F0ygukwc9hw%2Fourj5xeu9b&data=02%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7C14ca776fa0784428e7e608d76cebe009%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637097632660809195&sdata=Nv80ZtpNfnF6Kt0OyDPLmfSJOOaYxqAuvIY4WW%2FVrUE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnatuurvisie.email-provider.nl%2Flink%2Fc0miq64ad4%2Fony1ebedqc%2Fwpacis8eiy%2F0ygukwc9hw%2Fourj5xeu9b&data=02%7C01%7Cdirectie%40rolpaal.nl%7C14ca776fa0784428e7e608d76cebe009%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637097632660819187&sdata=XWhY2v7gxXWP2Oo8lISEls4GNGq1ift0nK7BM8Exrkc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.total.nl%2Facties-promoties%2Fboeken-tanken-bij-total&data=02%7C01%7CJanny.Eissen%40stichtingopkop.nl%7Cbf5bae4a8ece4b0cf77708d76c41556b%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637096900175688941&sdata=mqMquYwOyLrfh48G0ejHrbNOyTqBgkg%2BHp4UxHyruWo%3D&reserved=0

