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Ruimte om te groeien

Agenda november
02-11
02-11
09-11

11-11
12-11
13-11
17-11
27-11

30-11

Start kunstproject
Leerlingenfocusgroep
10 minutengesprekken
19.00 uur:
Ouderfocusgroep
(In het Kwetternest)
Sint Maarten
10 minutengesprekken
Nieuwsbrief 6
Afsluiting project
16.30-18.00uur bent u van
harte welkom!
Nieuwsbrief 7
8.45 uur Maandsluiting groep
7/8:
Familie van de kinderen uit
deze groep is welkom!
Margedag: alle kinderen
vrij!

Van de directie

en nog meer als ze iets willen betekenen voor een
ander.
Tegelijkertijd kwam ook de ouderraad met het
idee om een actie te organiseren voor de
voedselbank. En deze week zamelen we spullen in
voor Oekraïne.
We vinden het belangrijk om vanuit school te
helpen waar we kunnen. Helpt u ook mee?
Trijnie Tuil
Ouderfocusgroep
Maandag 9 november is er om 19.00 uur een
bijeenkomst in het Kwetternest van de
ouderfocusgroep. Alle ouders zijn welkom bij de
focusgroep. Wilt u graag meedenken over actuele
ontwikkelingen op school en aansluiten? Geeft u
zich dan op via t.tuil@noordkwartier.nl.
Welkom
We mogen twee nieuwe gezinnen verwelkomen op
onze school: de familie Almasour en de familie
Alkhleif. De kinderen komen in de volgende
groepen:
Omar Almasour in groep 5
Arwha Almasour in groep 7
Bersha Almasour in groep 8
Abdelrahman Alkhleif in groep 2
Aahed Alkhleif in groep 5
Abdulazziz Alkhleif in groep 6

De laatste vrijdag voor de vakantie heb ik erg
genoten van de afsluiting van de
Kinderboekenweek. Alle kinderen en leerkrachten
waren druk bezig met allerlei proefjes en werkten
samen aan verschillende activiteiten rondom het
thema ‘raar maar waar’. De ouderraad hielp mee
en iedereen werd voorzien van koffie/thee, ranja
en wat lekkers. Ouders kwamen kijken en lieten
zich voorlichten door de kinderen.
Toen ik na de herfstvakantie weer de school
binnenliep, kwamen Tessa en Marjon vol
enthousiasme naar me toe om te vertellen over
goede doelen waar ze zich voor in wilden zetten.
Ik word altijd erg blij van enthousiaste kinderen

We wensen hun een fijne tijd toe bij ons op
school!
Kunstproject met het IVAK
- kleine grote meesters De eerste twee weken van november staan in het
teken van kunst. Alle groepen duiken in het leven
van een beroemde schilder.
We sluiten het project af met een tentoonstelling.
Op dinsdag 17 november van 16:30uur tot
18:00uur is iedereen van harte welkom om alle
kunstige werkstukken te bewonderen. Door de
hele school heen kunt u kennismaken met de
werken van onze eigen kleine grote meesters.

Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
De kinderboekenweek en de herfstvakantie zijn al
weer even achter de rug. En aan de verhalen te
horen heeft iedereen een leuke vakantie gehad.
Nu maken we ons klaar voor een nieuwe periode,
vaak een drukke periode met al die verschillende
feesten. Allereerst zijn we bezig met Sint
Maarten, het maken van een mooie lampion om
straks op 11 november langs de deuren te gaan.
Daarna, op 2 november, starten we met het
kunstproject ‘Kleine grote meesters’. In groep 5/6
gaan we werken over Gaudi. Heeft u thuis iets dat
te maken heeft met Gaudi/kunst en mogen wij
dat een poosje op school neerzetten/hangen, dan
kunt u dat aan uw kind meegeven.
Vanaf dinsdag 27 oktober zit Omar bij ons in de
groep. Hij is gevlucht uit Syrië en woont nu in
Middelstum. Het is fijn om te zien dat Omar zo
goed is ontvangen in de groep. Daarnaast zullen
Abdulazziz en Aahed nog bij ons in de groep
komen.

Dat overkomt Abraham en Sara, in de verhalen
die we deze weken met de kinderen lezen.
Abraham hoort een wonderlijke stem, die hem
belooft dat hij een familie zal krijgen en een land
om in te wonen. En dus gaat hij op pad. Bij alles
wat er onderweg gebeurt, ontdekt hij steeds
opnieuw dat hij niet alleen op reis is. God gaat
met hem mee.
Je hoeft niet bang te zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=rQQm8LDA
iTc
je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer
leg maar gewoon je hand
in die van onze heer
je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn
de heer zal als een muur
rond om je leven zijn

Groep 7/8
Komende week is juf Anja weer aanwezig. We zijn
benieuwd naar haar verhalen.
We krijgen les in programmeren op de computer
van studenten van de Hanze Hogeschool. Dit
gebeurt een aantal keren op de vrijdagmiddag. Zo
maken we dit schooljaar kennis met verschillende
technische vakgebieden (zoutexpress, energie van
de toekomst, programmeren).
De informatie-avonden en open dagen van de VOscholen komen er weer aan. We geven zoveel
mogelijk data via flyers aan u door, maar houdt
ook de kranten in de gaten! Niet alle scholen
leveren ons materiaal.

Komende weken duiken we de Gouden Eeuw in.
Daar schildert Rembrandt van Rijn onder andere
de Nachtwacht. Wat maakte hij nog meer? Hoe
was het leven in de Gouden Eeuw? Hoe maak je
een zelfportret in de stijl van Rembrandt?
Tijdens de tentoonstelling kunt u onze resultaten
bewonderen.
Lied van de maand

Je gaat ergens naar toe, maar je weet niet
precies waarheen.
Je weet ook niet hoe lang de reis zal duren en wat
je allemaal zult meemaken.
Maar toch ga je.

je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit
god is er en hij blijft
als jij je ogen sluit
Nieuws van de OR
Graag wil de OR in samenwerking met het team
en de kinderen van onze school een actie
organiseren voor de voedselbank. Deze actie is
opgezet door RTV Noord en op hun website kunt u
o.a lezen dat bijna 6000 Groningers onvoldoende
in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.
Waarschijnlijk gaan we spullen inzamelen in de
laatste week van november en begin december.
Hierover krijgt u dan t.z.t meer informatie. De
kinderen krijgen een belangrijke rol bij het
inzamelen van spullen. Daarover wordt later meer
bekend.
Deze week kunnen we nog spullen inleveren voor
mensen in Oekraïne en dan gaan we aan het
einde van de volgende maand verder met de
nieuwe actie. We hopen dat het een groot succes
gaat worden!

