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Belangrijke data
Ma 12 & do 15 nov
Ma 19 nov
Do 22 nov
Ma 26 nov
Vr 30

Spreekavonden
Studiemiddag: alle leerlingen vrij om 12.30 uur
Koffiedrinken aan de Keizersweg 8.30 uur: Welkom
Schoonmaakavond Keizersweg
Volgende Loep

Het laatste nieuws
Vandaag is het dankdag. Vanmorgen mochten we met de kinderen nadenken over de bedoeling daarvan
en we mochten de dingen waar we dankbaar voor zijn aan onze Vader in de hemel vertellen. In vroegere
eeuwen werd een bid- of dankdag door de overheid uitgeroepen wanneer men dat nodig achtte. Later
werden er vaste bid- en dankdagen gekozen voor ‘gewas en arbeid’. In onze tijd worden zowel dankdag als
biddag nog aangehouden door protestantse kerken. Doordat de agrarische sector geen groot stempel
meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk in de gebedsdiensten niet sterk meer bij
“gewas en arbeid”, maar wordt er in het gebed aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, aan
de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen. Op onze school bidden en danken we elke dag.
Toch is het goed om ook op een vaste dag onze dankbaarheid voor alle goede gaven te tonen.
Lied Dank U van Lydia Zimmer
Dank u voor het graan zodat we broden kunnen bakken
Dank U voor de bomen met hun appels aan de takken.
Dank U voor Uw schepping vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken.
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen:
Refrein:
Dank U, dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven. Dank U, dank U wel
voor al het mooie in ons leven.
Dank U voor het land waarin ik veilig op mag groeien.
Dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen bloeien.
Dank U voor de wolken en de bomen en de dieren
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren.
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen:
Refrein 2x en Slot:
Dank U, dank U wel
voor al het mooie in ons leven.

Geboortebericht
Juf Annemieke en haar man Frederik zijn God dankbaar voor het nieuwe leven dat zij ontvingen uit zijn
hand. Op 18 oktober werd dochter Yfke Elisabeth geboren. Daan, Laurien en Sander zijn heel blij met hun
kleine zusje. We feliciteren de familie van harte met dit nieuwe wondertje.
Met Annemieke en Yfke gaat het goed. Het volgende gedichtje stond op het geboortekaartje:
We wensen je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de Liefde aan jou hart vervulling geeft
in al de seizoenen dat je leeft
Overgang naar Intune
Alle pc's, laptops en tablets op school zijn in de herfstvakantie overgezet naar Intune van Microsoft. De
kinderen werken in MOO ( Mijn Omgeving Online) van Heutink. De leerkrachten werken daar ook in en
daarnaast gebruiken we Office 365 met SharePoint. Dat is voor ons allemaal beste even wennen; de
afgelopen week hebben we heel wat tijd besteed aan het ontdekken van de nieuwe (on)mogelijkheden.
Mocht iemand van u daar een handje bij kunnen helpen dan hoor ik het graag.
Het gebruik van het oude Loepformat is ook niet helemaal gelukt zoals u aan deze lay-out ziet, dus we zijn
nog wat zoekend. Maar alles went; over enkele maanden weten we niet meer beter. Mocht u vreemde
mails of lege documenten ontvangen, laat het ons weten.

Nieuws van de Verkeersouders

Op vrijdagmorgen 23 november wordt er voor de groepen 7 en 8 een projectmorgen georganiseerd: ‘Het
Dode Hoek Project’.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen dit leerzame
lesprogramma ontwikkeld om te laten zien hoe kinderen met vrachtauto’s in het verkeer om moeten gaan
en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Doel van het project is vooral jonge fietsers bewust te maken van de
gevaren in de dode hoek van een vrachtwagen of bus.
En omdat kinderen in deze leeftijd steeds meer zelfstandig deelnemen aan het verkeer of straks misschien
naar Zwolle gaan fietsen naar een nieuwe school, leek het ons goed om hier ook extra aandacht aan te
besteden binnen de Meidoorn.
De les bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte komt er een truck met
oplegger bij de school.
Wat handig is om te weten:
Het praktijkgedeelte is buiten, dus mocht het vrijdag 23 november a.s. erg koud/ nat zijn. Denk dan aan
goede kleding!

Studenten
We mogen dit jaar meewerken aan het opleiden van een flink aantal studenten van de VIAA en van Menso
Alting. We doen dat graag omdat zij onze toekomstige collega's zijn. Voor het opleiden van Pabo studenten
hebben de meeste collega's de opleiding WerkPlekCoach gevolgd. Recentelijk kreeg ook juf Anita haar
certificaat in handen zodat in alle leerjaren studenten opgeleid kunnen worden.
Voor het opleiden van Onderwijsassistenten zijn wij een Erkend Leerbedrijf. Onlangs is er iemand van een
toetscommissie langs geweest om te controleren of wij nog aan de gestelde voorwaarden voldoen.
We hebben opnieuw de toetsing doorstaan. De 5 studenten van VIAA zullen zich in een volgende Loep
voorstellen. Hieronder volgen de drie studenten die de opleiding Onderwijs Assistent volgen:
Even voorstellen 1
Mijn naam is Aniek. Ik ben 18 jaar en woon samen met mijn
vader, moeder en 12 jaar oude broertje in Wezep. Mijn hobby’s
zijn dansen, zingen en knutselen. Op het Menso Alting volg ik de
opleiding Onderwijs Assistent niveau 4 en ik zit nu in het 2de
leerjaar. Vorig jaar heb ik de opleiding Pedagogisch Medewerker
gedaan, toen kwam ik er tijdens mijn stage achter dat ik het
begeleiden van kinderen leuker vind dan de verzorgende taken.
Omdat het eerste jaar een basisjaar is mocht ik overstappen naar
Onderwijs Assistent zonder het eerste jaar over te doen. Daar ben ik ontzettend blij mee want dat
betekent dat ik het hele jaar stage mag lopen op De Meidoorn.
Dit schooljaar loop ik op de donderdagen en vrijdagen stage in groep 2 bij Debora Keizer.
Voor mij is werken met kinderen echt een feestje, superleuk om te doen.
Werken in het onderwijs lijkt me erg dankbaar werk. Ik vind het ontzettend leuk om kinderen te helpen.
Ik kijk er naar uit om met de kinderen te werken, ik hoop zelf een boel te leren en een fijne tijd samen met
de kinderen (en leerkrachten) te hebben.
Hartelijke groet,
Aniek
Even voorstellen 2
Hallo allemaal, ik heb de vraag gekregen mij even ‘kort’ voor te stellen dus bij deze,
een poging tot ‘kort’ voorstellen. Mijn naam is Jacqueline en ik ben 17 jaar oud. Ik
mag zeggen dat ik een trotse inwoner ben van het mooie stadje Hattem. Ik zit in het
tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent op het Menso Alting in Zwolle. In
mijn ‘vrije tijd’ speel ik bugel in het orkest Christelijke Muziekvereniging Hattem. Dit
doe ik al 10 jaar, alleen is dit mijn derde jaar in het grote orkest. Ook ben ik
regelmatig in de sportschool.
Al vanaf kleins af aan wist ik dat ik met kinderen wou werken, en dat is tot nu toe
nog niet veranderd. Ik kan enorm genieten van kinderen en heb hier ook veel plezier in, vandaar dat ik
deze opleiding doe. Ik ben veel aan het nadenken over een vervolgopleiding. De meest voordehand
liggende stap is de PABO, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Sinds kort bloeit het idee om
logopedie te gaan doen.

Dit hele jaar loop ik op donderdag en vrijdag stage en ben ik te vinden bij de kleuters, instroomgroep,
groep 1/2 & 2. Donderdagochtend loop ik, samen met Marjan, de klassen rond om daar ondersteuning te
geven aan de leerkrachten.
In de middag nemen wij samen kinderen apart die moeite hebben met lezen/rekenen of spreken.
Op vrijdag help ik Marjan in de instroomgroep.
Als u nog meer van mij wilt weten mag u dat natuurlijk altijd vragen wanneer u mij tegenkomt.
Groet van Jacqueline
Even voorstellen 3
Dag allemaal,
Ik ben Wietske en ben 17 jaar. Ik woon in 't Harde met mijn ouders, 2 zusjes en
broertje. Mijn opleiding doe ik op het Menso Alting in Zwolle. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent. Wat ik een hele leuke opleiding vind, omdat ik het heel leuk
vind om met kinderen om te gaan en hen te helpen. Als u me vraagt of ik het
stage lopen op deze school leuk vind, zeg ik zeker ja. Dat komt omdat ze me als
een collega behandelen en ook in God geloven en daar aandacht aangeven. Ik leer
er veel en ik kom er steeds meer achter wat ik interessant vind, namelijk het
helpen van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het is voor mij een
uitdaging om ze verder helpen. Ik hoop dat u me iets beter hebt leren kennen, als
u vragen hebt of iets kwijt wil kunt u me altijd aanspreken!
Groeten Wietske

Parro
Van een aantal ouders hebben gehoord dat de nieuwe app goed bevalt. Hoe bevalt Parro u? Laat het
gerust weten. Ook als u er nog niet goed mee overweg kunt; we helpen u er graag mee op weg. Juf Corien
en Juf Henrike zijn naast leerkracht ook ouder dus zij zijn 'van alle markten thuis’.
Een heel aantal ouders heeft nog niet de privacyvoorkeur ingevoerd. Wilt u dit a.u.b. nog doen?
✓ Open Parro
✓ Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
✓ Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'.
✓ Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Over privacy gesproken: De Loep zetten we voortaan in een aangepaste versie op de website: zonder emailadressen en achternamen zodat ouders en leerkrachten niet via internet te traceren zijn door onze
Loep.

In de spotlights groep 6
Amelie en Olivia uit groep 6 kondigen het nieuwe thema aan:
Groep 6 heeft een nieuw thema opgestart:
het wereldrestaurant. Waarin ze leren waar het eten vandaan komt.
En op welke manier ze dat voorbereiden. En we gaan ook dingen
maken en proeven. En we hebben een nieuw blok van taal:
spijsvetering, Dat gaat ook over ontlasting.

Nieuws van buiten
Voor deze Loep heb ik geen verzoek om plaatsing van informatie ontvangen.
Van de ondernemersvereniging heb ik een bericht gekregen dat alle kinderen van groep 1 t/m 4 een leuk
Sinterklaasboekje krijgen boordevol spelletjes en verhalen. We zijn benieuwd.
En over Sint gesproken: het schijnt dat hij op 5 december in helemaal nieuwe kleding verschijnt....
Dit was het nieuws van deze maand.
Met vriendelijke groet,
Anneke Fikse

