december 2018
Agenda:
 4 dec surprises mee
 5 december Sinter-

Geachte ouders, verzorgers,

klaasfeest
 6 dec Fryske dei
 7 dec kerstbomen
opzetten
 11 dec ouderpanel
 12 dec MR
 19 dec kerstviering
 21 dec alle kinderen 11.45 u vrij
 22 dec– 6 jan

kerstvakantie!

Zie je deze kaarsjes.
één ervan mag aan, elke
week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.

Kijk eens naar de kaarsjes, het feest komt dichterbij, het lichtje brandt
niet meer alleen, er komt
een tweede bij.

Een kleine rij van kaarsjes, ze geven steeds
meer licht, het derde
kaarsje brandt nu ook, ze
brengen een bericht.

Nu branden alle kaarsjes,
wil je hun boodschap horen, we gaan nu bijna vieren dat Jezus is geboren.

Sinterklaas
Vol verwachting klopt
ons hart……

In deze nieuwsbrief
kort nieuws en ontwikkelingen uit de school.
Alle andere berichten
gaan via de Klasbordapp.
Mocht u nog vragen
hebben, kom gerust
langs.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Tjitske de Jager, directeur.

Kerst 2018
Voorafgaand aan het
kerstfeest vieren wij
op school de adventsperiode. De adventsvieringen zijn tijdens de
lessen.
Op woensdag 19 december starten wij om
17.30u in eigen klas
met een broodmaaltijd,
(17.25u aanwezig zijn).

Woensdag 5 december
komt Sinterklaas met
zijn pieten weer langs
voor een gezellig feest
op it Haskerfjild. De

Vervolgens lopen we
rond 18 uur in een
optocht naar de Oerdracht, waar u in de
kerk op ons wacht.
De kerk is vanaf
18.15 u open. De
kerstviering begint
om 18.30u en zo rond
19.30u kunt u samen
met uw kind(eren)
terug naar huis. De
kinderen zitten tijdens de viering bij de
eigen leerkrachten
vooraan.
Op maandag 17 december nemen alle
kinderen een bord,
beker, lepel, mes en

kinderen worden ’s
ochtends gewoon 8.30
in de klas verwacht.
We zullen Sinterklaas
verwelkomen met alle
kinderen op ‘t Fjild / in
de grote hal.
Vervolgens zal Sinterklaas zijn gebruikelijke ronde door de
school maken. Deze
dag mogen de kinderen
gewoon fruit en drinken en lunch mee.
Wij hopen op een
feestelijke dag!

vork ( voorzien van
naam) mee naar school.
Donderdag krijgen de
kinderen hun spulletjes weer mee naar
huis.
In de week voor de
kerstviering
krijgen de kinderen een officiële uitnodiging mee. U
kunt deze datum alvast in de agenda zetten.
Vr. groet, Bartele, Lieuwe en Sissy.

Terugblik Schotlandreis. Ellie,
Anneke en Tjitske hebben
meerdere scholen mogen bekijken en gesprekken gevoerd
op de pabo en in het parlement. Een zeer intensieve, informatieve reis waarbij we ons
zeker hebben laten inspireren
voor onze speerpunten van dit
schooljaar: Portfolioleren, leren zichtbaar in de school.
Health and wellbeing is erg belangrijk. Onderwijs op maat,
eigenaarschap en leiderschap
centraal. Een lezing over de
vernieuwingen van Prowise. Het
leren van vaardigheden die je
nodig hebt voor het proces.
Het uiten van positieve quotes
en trots zijn op jezelf: dit
werd zichtbaar gemaakt in
prachtig kinderwerk. Kinderen
zijn verantwoordelijk voor de
school bijv. in een clean team,
elkaar coachen in de vaardig-

heden, de leerlingenraad etc.
Growth and fixed
mindset, hoe kom je
tot iets als het even
niet lukt. ICT gebruik met laptops.

turele en religieuze samenleving - en de wereld van de
Bijbel. In dit treffen van
twee werelden leert het
kind in dubbel opzicht. De
eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. En
omgekeerd een andere blik
op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting
waaraan kinderen vooral ook
van elkaar leren.

Genoeg zaken waarover we met het
team in gesprek zullen gaan!
Godsdienstige vorming
We werken op It Haskerfjild met
de methode Trefwoord, een methode voor levensbeschouwelijk
onderwijs. Deze methode vertelt
de Bijbelverhalen thematisch en in
een wat breder verband.
Trefwoord brengt m.b.v. leef thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het
kind - in de hedendaagse, multicul-

Verhalen van Trefwoord:
Kerstthema: Meetellen!
Inhoud: Over meetellen en
vergeten worden, over serieus genomen worden en over
wie bijzonder in tel is. Bijbel: De geboorte van Jezus
(Lucas 2).

Kleine herinnering Fotogeld

Tosti rooster: mmm.. lekker een tosti: neem je een broodje met kaas mee? Dan wordt
het een lekkere tosti! Eet smakelijk!
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