Jarigen
3 december
4 december
5 december
6 december

groene spelen gr 1/2
aankomst Sinterklaas op VN

Annie Tjoelker
Jorn van der Veen
Jelle Swart
Silke Meestringa

Alvast van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 48
Jesaja 1:1-5 ‘Profeet van de vrede’
Jesaja 7:1-7 ‘Het teken van Immanuël’
Jesaja 11:1-10 ‘Het vrederijk’
Week 49

Lucas 1:5-25 ‘Gabriël bij zacharias’
Lucas 1 26-38 ‘Gabriël bij Maria’

KSG-dienst
Wat geweldig dat we bij de ksg-dienst zoveel ouders en anderen
mochten verwelkomen. Het was een fijne samenkomst waarin
‘vriendschap’ als thema werd uitgediept. We mochten leren door
liederen, een stil toneelstuk en bijbel verhalen dat Jezus, de zoon
van God hierin ons grote voorbeeld is.
We

Goed gedaan
De zesde les die in de groepen in twee delen aangeboden zal
worden gaat over ‘Samen spelen en werken’. Om samen de
kunnen spelen en werken is het belangrijk dat kinderen leren
onderhandelen. Wat doe je als je allebei iets anders wilt? Hoe
verzin je sámen een oplossing waarmee beide partijen tevreden
zijn? Onderhandelen gaat het beste wanneer beide partijen
duidelijk zijn in wat zij wél graag willen en kunnen ‘geven/nemen’.
Dat wil zeggen dat je opkomt voor eigen belangen, maar
tegelijkertijd ook rekening houdt met de belangen van de ander. In
deze lessen wordt gewerkt aan de
volgende inzichten en vaardigheden:
Duidelijk zijn; weten dat de ander
eerder begrijpt wat jij wilt als je dit
vertelt aan diegene.
Onderhandelen; weten hoe je onderhandelt (allebei vertellen wat
je wilt en waarom en dan samen
bedenken hoe het voor allebei leuk
kan zijn. bijv. van alles wat? Om
de beurt? Iets heel anders?)
Geven en nemen; dat je bij
onderhandelen moet geven en
nemen.
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Agenda
dinsdag 29 nov.
maandag 5 dec.

Tijdens de Ksg-dienst werd duidelijk
dat er in totaal zo’n 150 dozen zijn
gebracht.
Wat zullen de schoenmaatjes elders in
de wereld hier blij mee gemaakt
kunnen worden. Super!!
Sinterklaas
Dit jaar zal Sinterklaas met zijn Pieten op maandag 5 december
om 8:30 uur bij ons arriveren op Votum Nostrum. Zoals meestal
het geval zal dit weer op een ludieke manier gebeuren terwijl ook
de peuters van Kinderopvang Esther en de kinderen van It
Twaspan hiervan getuige zullen zijn. Zowel de kinderen van It
Twaspan als Votum zullen een bijdrage leveren tijdens deze
binnenkomst. We zijn benieuwd.
Directie-overleg
Donderdag 8 dec. is Paul afwezig door het directie-overleg met de
directeuren van PCBO Smallingerland. De betreffende dag is
Lucie waarnemend directeur.
Vakantie- en overige speciale schooldagen
Onlangs kwam de terechte opmerking dat het vakantierooster niet
is opgenomen op onze website. Dit rooster was wel te vinden
achter de knop ‘agenda’ Vanaf nu staat deze ook als vakantielijst
aangeduid achter ‘Informatie’.
Afsluiting IMV
Afgelopen dinsdag was er veel publiek aanwezig bij de afsluiting
van het aanbod IMV voor groep 5/6. Ze konden genieten van een
voorstelling percussie die ze de afgelopen periode hebben
geoefend. En dat klonk geweldig op die emmers en trommels. foto
Vroeg op school
We bemerken dat er kinderen zijn die al rond 8:00 uur op school
komen. De afspraak is dat ze vanaf 8:15 u. even naar binnen
mogen. Houdt u het ook in de gaten? Alvast bedankt.
Tosti-dag
dinsdag 29 november gr 5/6
dinsdag 6 december gr 7/8
dinsdag 13 december gr 1/2
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 8 december
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Schoenmaatje
De actie schoenmaatje tezamen met It Twaspan en de leden van
de kerkelijke gemeente Wijnjewoude was een groot succes.
Vrijdag 11 nov. was er een lange sliert van kinderen vanaf de
beide scholen naar de kerk
aan de Merkebuorren die alle
dozen naar de kerk overgaven. Zo werd de stapel
met dozen steeds hoger.

