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Belangrijke data
Ma 3 december
Woe 5 december
Di 11 december
Woe 12 december
Do 20 december
Vr 21 december
22 dec t/m 06 jan

8.30 u Wendy Klomp, CJG aanwezig Meidoornstraat voor al uw opvoedingsvragen
Sinterklaas brengt een bezoek aan school
Schoonmaakavond Meidoornstraat
Schooldamtoernooi
Kerstviering alle kinderen en ouders in de Morgenster van 19.00-20.00 uur
Volgende Loep
Kerstvakantie

Het laatste nieuws
•

Sinterklaas is in aantocht
Vandaag zetten de kinderen in de onderbouw hun schoen en aanstaande woensdag komen
Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek. Het is weer een spannende tijd, maar ook een heel gezellige.
Er wordt in school druk verkleed, gespeeld, ingepakt en geknutseld. Het thema Sinterklaas biedt,
met name in de onderbouw, veel kansen voor de ontwikkeling van rekenen, taal, woordenschat,
schrijven, sociaal gedrag en voor nog veel meer gebieden.

Bouwen en nieuwe woorden leren
•

Tellen en eerlijk delen

Meten

Muziekimpuls
Deze week zijn de lessen Muziekimpuls gestart. In de groepen 6 t/m 8 konden de kinderen kennis
maken met verschillende instrumenten. Het gaf heel wat hilariteit, want het is best moeilijk om een
mooie toon uit een blaasinstrument te krijgen. Volgende week mogen de kinderen kiezen en
daarna is het oefenen geblazen; in het voorjaar houden we een heus concert. In de overige groepen
worden er muzieklessen ‘nieuwe stijl’ gegeven. Een vakleerkracht geeft een les en de leerkracht
geeft eenzelfde les een week later. Ondertussen kijken we ook naar een nieuwe methode.

Een nieuw talent?

Drummen is nog leuker als je het zelf mag doen

•

Dode hoekproject door Amy Kolkman
Hallo, wij hebben vrijdag 23 november het dode hoek project
gehad, ik ga vertellen wat we hebben gedaan/geleerd.
Allereerst kwam er een mevrouw in de klas en die vertelde wie ze
was en wat ze kwam doen.
We gingen een filmpje kijken en een quiz doen, als je de quiz had
gedaan dan kon je een slagzin invullen, je kon namelijk een tas
winnen als je een heel originele slagzin had bedacht.
Na dat de mevrouw het een en ander had verteld over de dode
hoek, mochten we omstebeurten in een groepje met de mevrouw
mee naar de vrachtwagen. Als eerste mochten er een aantal
kinderen in de vrachtwagen zitten en de andere helft van het
groepje moest gaan lopen totdat de bestuurder ze niet meer zag.
Na dat we dat hadden gedaan moesten we wisselen en gingen we
verstoppertje spelen, toen ze klaar waren met ons zoeken, mochten ze nog heel hard toeteren. Op
deze manier merkten we dat de chauffeur echt niet alles kan zien! Toen alle groepen waren
geweest kregen we nog een potlood.
Groetjes Amy Kolkman uit groep 8

•

Onze sponsorkinderen
In de bijlage vindt u een brief uit het project waar de kinderen vandaan komen die we op school
ondersteunen. Met uw hulp zet “Red een Kind” zich sinds 2015 in voor de ontwikkeling van 54
dorpen in Gwassi, West-Kenia. Kinderen uit arme gezinnen zijn daardoor een nieuw leven begonnen.
Met liefdevolle ouders en verzorgers zien zij de toekomst hoopvol tegemoet. Als sponsor helpt u niet
alleen een kind of gezin maar ook de mensen die om hen heen wonen. Dat is het mooie van de
aanpak waar Red een Kind voor kiest. Wij zijn ervan overtuigd dat we kinderen het beste helpen als
we ook hun ouders en de mensen om hen heen helpen. Leest u verder in de bijlage en vergeet u niet
om regelmatig ‘zendingsgeld’ mee te geven zodat we deze kinderen kunnen blijven ondersteunen?

•

Dank
Hartelijk dank aan de ouders die afgelopen maandag aanwezig waren bij de schoonmaak op de
Keizersweg!! Fijn dat we op deze manier het nodige extra werk kunnen doen in de school. De
volgende schoonmaakavond is op 11 december op de Meidoornstraat. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!

•

Nieuws van de peuteropvang.
Vier weken lang hebben de peuters spelenderwijs
gewerkt en geleerd over het verkeer. Aan welke kant
van de straat loop je? Wat betekenen de kleuren van
een verkeerslicht? Hoe steek je over? Welke soorten
borden bestaan er? In de klas en op het plein hebben
we verkeerssituaties nagespeeld. Natuurlijk hebben we
ook mooie werkjes gemaakt.
Als afsluiting heeft een beleidsmedewerker verkeer van
de gemeente Oldebroek, dhr Hoogenraad, op het plein
strepen en parkeervakken aangebracht. Ook staan er
pijlen voor de rijrichting.
Met dit mooie plein hopen we nog beter de verkeersregels te kunnen oefenen.
Heeft u ook belangstelling voor peuteropvang, loop dan gerust een keer binnen.
We zijn geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend.
Op dit moment is er op elke ochtend nog ruimte voor plaatsing. Voor tarieven, formulieren en
informatie kunt u terecht op www.skgo.nl.

•

Even voorstellen
In deze Loep stellen enkele Pabostagiaires zich voor:
(Het is voor ons heel bijzonder dat dit jaar 4 van de 5 Pabo stagiaires mannen zijn. Een goede
ontwikkeling dat er meer mannen zich aanmelden voor de Pabo!)
Meester Jakob :
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Jakob en ik loop dit jaar stage op De Meidoorn! Ik ben
eerstejaars student op de Pabo in Zwolle en sinds oktober ben ik op
donderdag en vrijdag te vinden in groep 5a bij juf Lianne. Later in het jaar
zal ik ook naar andere groepen gaan. Ik ben een enthousiaste student die
het ontzettend leuk vindt om met kinderen te werken! Mijn eerste indruk
van de school is erg positief en ik kan niet wachten om meer en meer te
leren!' Groetjes, Jakob
Meester Corstiaan:
Dag, De naam is Corstiaan. Al 19 jaar woon ik in Oldebroek. Op het moment volg ik de PABO op de
VIAA in Zwolle. (1e jaars) Hier hoort natuurlijk een leuke stageplaats bij en ik heb die mogen vinden
in groep 6. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Vakken als geschiedenis en muziek vind ik erg
leuk. Op dinsdag- en vrijdagavond ben ik dan ook te vinden in de trompetsectie van Concordia
Oldebroek. Naast muziek maken houd ik ook nog van sporten.
Meester Rik
Hallo allemaal!
Graag zou ik mijzelf willen voorstellen aan u via deze manier. Mijn naam is
Rik Luchtenburg ik ben 23 jaar oud. Momenteel studeer ik aan de Viaa in
Zwolle.
Ik ben 3e jaars student van de pabo. Dit hele jaar loop ik stage in groep 1-2
op de donderdag en vrijdag. Naast die dagen zal ik ook af en toe een hele
week er zijn. Halverwege dit jaar zal ik ook een paar weken zelfstandig voor
de klas staan. Voor mijn opleiding kan het voorkomen dat ik beeldmateriaal maak van bepaalde
situaties in de klas of in de begeleiding van een kind. Het kan voorkomen dat uw kind op beeld
komt. De beelden die ik maak gebruik ik uitsluitend voor opleidingsdoeleinden en zullen nooit op
social media terecht komen. De beelden worden ook verwijderd nadat ik de punten heb ontvangen
van mijn school.
Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben zou u dit dan aan willen geven?
Groetjes, Rik Luchtenburg

•

Alarm! We beginnen om half 9!
Het wordt wat moeilijker in deze donkere dagen om ’s morgens op tijd op te
staan. Daar hebben de meesten van ons wel last van. We zien dat ook omdat
dat steeds meer kinderen te laat binnenkomen. De school begint om half 9;
dan moeten we ook echt starten!! Daarom een dringend verzoek om op tijd
te komen. De deur is al vanaf 8.15 uur open, vanaf dat moment zijn wij er klaar
voor. Om 5 voor h 9 gaat de bel zodat we h9 kunnen starten.

•

Welkom op de kerstviering
Hierbij nodigen we u uit voor de kerstviering op 20 december. We verwachten alle kinderen van
onze school in De Morgenster en ouders of opa en oma zijn ook van harte welkom. Wilt u voor
broertjes en zusjes onder de 4 jaar oppas zoeken? Het kerstfeest duurt een uurtje. Een officiële
uitnodiging volgt nog.

•

Vakanties volgend jaar
Het lijkt nog heel ver weg maar de vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn ook bekend. Ze zijn
afgestemd met de andere scholen in Wezep en met onze MR.
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

18-02-19
19-04-19
22-04-19
23-04-19
30-05-19
10-06-19
22-07-19

22-02-19
19-04-19
22-04-19
03-05-19
31-05-19
10-06-19
29-08-19

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
17-02-2020
27-04-2020
20-07-2020

25-10-2019
03-01-2020
21-02-2020
08-05-2020
28-08-2020

Gezocht!
Een ouder of familielid voor de TSO. Er heeft nog niemand gereageerd op de oproep
om te helpen op donderdag. We hopen toch op positieve reacties! Wanneer een van
de leerkrachten de opvang moet doen heeft deze geen pauze en dat vinden we geen
gezonde situatie. Meld u zich aan?
We zoeken een nieuwe collega. In de bijlage vindt u de advertentie voor de vervanging van juf Lianne. Wilt
u deze doorsturen naar zoveel mogelijk mensen in uw omgeving? Momenteel valt het niet mee om
nieuwe leerkrachten te vinden. Hoe groter het verspreidingsgebied hoe meer kans. De tijdelijke fulltime
vacature kan ook door 2 mensen parttime ingevuld worden. Juf Lianne hoopt na haar verlof terug te
komen voor 3 dagen per week, voor de ander twee dagen hebben we een collega voor vat nodig.
Invallers: bericht van het Federatiekantoor
Zoals u ongetwijfeld in de media en in eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen, is er een groot tekort aan
(inval)leerkrachten. “De Meidoorn” is aangesloten bij de Federatie Veluwezoom en IJsselstreek. Met elkaar
hebben we een invalpool op basis van oproep. Helaas merken we dat, ondanks deze gezamenlijke pool, het
onvoldoende is om mensen met verlof of ziekte te vervangen. In een periode waarin verkoudheden en
griep zo maar om de hoek liggen ontstaan er problemen op de scholen; ook op “De Meidoorn”
We blijven als team uiteraard ons best doen om te zorgen dat elke groep onderwijs krijgt. Langs deze weg
willen wij een oproep doen aan de ouders die bevoegd zijn om les te geven. Mocht u bereid zijn om in
geval van nood een keer les te geven op “De Meidoorn” of een van de andere scholen binnen de Federatie,
dan horen wij dat graag.
U kunt ons mailen of gewoon even binnenlopen. Bent u nieuwsgierig of wilt u gewoon eens kijken wat er
nog meer mogelijk is? Wij vragen u dan om een mail te sturen met uw naam, telefoonnummer en
eventuele CV naar info@venij.nl . Op basis daarvan zal er een gesprek gepland worden en gekeken worden

of we bij elkaar passen en op welke wijze u eventueel bij ons invaller kunt worden. En… invallers stromen,
als zij dat willen, meestal door naar een reguliere baan!
Van harte uitgenodigd! We horen graag van u!

In de spotlights groep 5a
De kinderen van groep 5a zijn bezig met het thema: aardse extremen. Ze organiseren de Aardse extremen
markt, waarin verschillende aardse extremen worden gepresenteerd. Ze vormen zich een breed beeld van
weer, klimaat en natuurlandschappen, zoals wolken en neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami's en
orkanen. Om een goede onderzoeksvraag te bedenken maken we gebruik van ‘het vragenmachientje’.
Zo bedenk je een goede onderzoeksvraag •
* Bespreek je vragen met een ander. Wat is de
beste vraag? Schrijf deze op.
* Check nu of jouw vraag een goede
onderzoeksvraag is: 1. Past de vraag bij het
thema? Ja? Ga verder met de checklist.
Nee? Bedenk dan een andere vraag die wel bij het
thema past. 2. Kun je het antwoord op jouw vraag
opzoeken op internet of in een boek? Ja? Dan is
het een opzoekvraag en geen onderzoeksvraag.
Nee? Ga verder met de checklist. 3. Kun je iets van
jouw vraag leren? Ja? Ga verder met de checklist
Nee? Bedenk een andere vraag waar jij en
anderen iets van kunnen leren. 4. Is de vraag goed
door mij uit te voeren? Ja? Dan heb je een goede
onderzoeksvraag bedacht! Nee? Bedenk een andere
onderzoeksvraag die je zelf uit kunt voeren.
En natuurlijk passen deze zelfgemaakt vulkanen er helemaal bij. Misschien kunnen we ze nog wel echt
laten uitbarsten! Dat moet nog onderzocht worden…

Aanbevolen: actie van ouders

Dit zijn Sara van Pijkeren en Liv van Diepen.
Sara is het zusje van Stijn groep 5 en Anne groep 1.
Liv is het zusje van Elin groep 3/4 en Vinn groep 1.
Sara en Liv zijn geboren met een complex aangeboren
hartafwijking. Beide meisjes hebben een openhart operatie
ondergaan en maken het momenteel goed. Helaas weten wij en de
artsen niet precies wat de toekomst hen gaat brengen.

Dagelijks worden er 4 kinderen geboren met een hartafwijking en dagelijks moeten er 3 kinderen een
operatie daarvoor ondergaan.
Stichting Hartekind is in 2008 opgericht om ervoor te zorgen dat kindjes zoals Sara en Liv permanent de
zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. De doelstellingen van deze stichting zijn het vergroten van
de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze kinderen. Deze doelen wil
Stichting Hartekind bereiken door het financieren van relevant wetenschappelijk onderzoek.
Wij zijn geïnspireerd zijn geraakt door onze meisjes en door het verhaal en het werk van Stichting
Hartekind. Wij willen ons doormiddel van het organiseren van een actie inzetten voor deze stichting. Op 29
december gaan wij oliebollen en kniepertjes bakken. De oliebollen zijn allemaal al verkocht, de kniepertjes
zijn die dag te koop aan de Knolgroenakker 7 in Wezep. Ook verkopen we die dag mooie decoratie
artikelen gemaakt door Dag Centrum Shalom op ’t Harde. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar
Stichting Hartekind.
Tevens hebben we bedrijven in Wezep gevraagd om een donatie. Omdat alle kleine beetjes helpen staat er
in week 50 op beide locaties van de Meidoorn een donatiebusje van Stichting Hartekind. Een ieder die een
donatie zou willen doen, heel graag!
Met HARTelijke groet,
Peter en Antje en Richard en Esther

Nieuws van buiten
Het pietenhuis in Wezep
Het Pietenhuis is vanavond en morgen nog open:
Vrijdag 30 november 18:00 uur tot 20:00 uur Diverse rondes Pietenbingo
Zaterdag 1 december 14:00 uur tot 16:00 uur De Danspieten

https://youtu.be/xOrX63UThds

Uitnodiging:
Een uitnodiging voor alle kinderen van De Meidoorn:

