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ROMMELPIET
U zult het vast thuis al wel gehoord hebben, maar de afgelopen nacht hebben we bezoek gehad van
rommelpiet. Ze had alle groepen op de kop gezet en er was erg veel rommel. Bij de kleuters waren de
schoenen weg en bij groep 3 en 8 waren de laadjes verwisseld. Je kon goed zien dat rommelpiet geoefend
had met het leren lezen. In verschillende groepen lagen letters van pepernoten of was er ergens op
geschreven.
Rommelpiet bleek nog op school te zijn vanmorgen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben de hele
school doorzocht. En na lang zoeken werd ze gevonden. Ze lag in het schuurtje van meneer Ton en
meneer Bert. Daarna is de Rommelpiet nog in de groepen geweest om te kijken of alles al weer was
opgeruimd.
Het was een gezellige drukte in school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINTERKLAAS
Aanstaande woensdag, 5 december, komt Sinterklaas weer bij ons op school. We weten alleen nog niet
hoe hij ons dit jaar komt bezoeken. Dit wachten we maar in spanning af.
De kinderen van groep 1 t/m 4 moeten om 8.15 uur aanwezig zijn, zodat zij hun muts op kunnen doen en
rustig klaar kunnen gaan staan op de afgesproken plek.
U bent natuurlijk van harte welkom om de aankomst van Sinterklaas op school mee te maken.
We willen u vragen om achter de groepen te gaan staan, zodat de kinderen het allemaal goed kunnen zien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAD/ PBS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na alle rommel die onze ‘Rommelpiet’ heeft achtergelaten deze week, gaan we ons met de PBS-regels
richten op de netheid binnen school. Daarmee beginnen we met het netjes houden van de gangen. Dit
betekent dat jassen en tassen netjes aan de haken worden gehangen. Daarbij willen we de leerlingen ook
leren om niet alleen te letten op eigen spulletjes, maar dat ze de verantwoordelijkheid dragen om ook de
gevallen jassen en/of tassen van medeleerlingen op te ruimen.
Dus we gaan de komende weken hard aan het werk met de regel:

We hangen onze spullen aan de kapstok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAN DE OUDERRAAD
Zoals u weet, betaalt u 4 keer per jaar een ouderbijdrage. Hiervan worden diverse
activiteiten betaald, zoals o.a. opening van het schooljaar, Sinterklaas, schoolreisjes, kamp.
Gedurende het schooljaar worden de kosten van de diverse activiteiten bijgehouden en
verwerkt in financiële overzichten. Zoals gebruikelijk wordt dit gecontroleerd middels een
kascontrole door 2 ouders. Mochten er ouders zijn die zich hiervoor willen aanmelden, stuur dan voor 8
december een e-mail met je contactgegevens naar ouderraad@cbsnieuwoord.nl.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TWENTERANDDICTEE
Afgelopen dinsdag hebben Sem Olsman uit groep 7 en Hielke Maat uit groep 8b
onze school vertegenwoordigd tijdens het jaarlijks Junior Twenteranddictee.
Ze hebben het erg goed gedaan, maar zijn jammer genoeg niet in de prijzen
gevallen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 26 november was € 45,82

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
David bij Saul
David en Goliath
David spaart Sauls leven
Bijbelboekje: David

1 Samuël 16: 14-23
1 Samuël 17
1 Samuël 20, 24 en 26

GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau
geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem
verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon
meisje uit Nazareth, wordt de moeder van Jezus.
* Een engel bij Zacharias
* Een engel bij Maria
* Maria gaat naar Elisabeth

Lucas 1:5-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56

Maandag 3 december
Woensdag 5 december

AGENDA
Groep 8a en 8b bibliotheek
Sinterklaasviering

We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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