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Belangrijke data
22-12 t/m 06-01
Vrijdag 11 januari
Vrijdag 11 januari
Maandag 14 jan
Ma 14 jan 19.30 u
15 januari
21-25 januari
Zondag 27 januari

Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole: geen gel en vlechtwerk in het haar a.u.b.
Gebedskring: iedereen welkom
Inloopspreekuur CJG Meidoornstraat 8.30-9.15 uur Wendy Klomp
Informatieavond Federatiewijziging door bestuur, voor alle ouders/verzorgers
Studiemiddag: alle kinderen vrij vanaf 12.30
Themaweek Kind-School-Kerk
Afsluiting themaweek: dienst in kerk

Het laatste nieuws
•

Kerstviering
Gisteravond hielden we een mooie kerstviering in De Morgenster. De ouderraad had de kerk
gezellig versierd en veel kinderen, ouders en familie waren aanwezig. We zongen, luisterden en
keken naar de zandtovenaar tijdens de vertelling. God geeft ons in de geboorte van Jezus het
mooiste geschenk. Hij is het Licht in het donker. We sloten de viering samen zingend af met eer
aan God:

Hoor de engelen in koor,
het klinkt heel de wereld door:
Eer aan God in de hoge.
Omdat Hij om mensen geeft
en zijn Zoon gegeven heeft.
Eer aan God in de hoge.

Herders gaven Jezus eer,
wijzen knielden voor Hem neer.
Eer aan God in de hoge.
En ook wij aanbidden Hem,
met ons hart en onze stem:
Eer aan God in de hoge.

Gloria, gloria,
in excelsis Deo.
Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

Prijs de Heer die eeuwig leeft,
ons geluk en vrede geeft.
Eer aan God in de hoge.
Zing het luid en zeg het voort
zodat iedereen het hoort.
Eer aan God in de hoge.

•

Eer aan God, eer aan God
in de hoogste hemel
Eer aan God, eer aan God
in de hoogste hemel.

Collecte
De collecte die we hielden tijdens de kerstviering heeft het mooie bedrag van €381,45 opgebracht.

Een mooie start van onze actie: Hiermee kunnen we al 50 Bijbels voor de kinderen in Kenia
bekostigen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
•

Vertrek collega’s:
Vandaag is juf Mieke voor de laatste keer op onze school aan het werk geweest. Zij heeft zo’n
anderhalf jaar bij ons ingevallen voor ziekte- en bevallingsverlof. Na de kerstvakantie gaat ze
invallen op de school met de Bijbel in haar woonplaats Emst. Gisteravond hebben we met de
collega’s afscheid van haar genomen en haar met woorden, bloemen en een bon heel hartelijk
bedankt voor haar inzet.
Na de voorjaarsvakantie stopt juf Henrieke met haar werk in groep 3. Een keuze die ze met moeite
voor de school maakt maar met liefde voor haar gezin. De reden is dat haar man David een andere
functie heeft gekregen. Juf Henrieke blijft voor een klein gedeelte nog in dienst bij ons: Ze gaat de
begeleiding van enkele leerlingen na de voorjaarsvakantie op zich nemen. En als ouder blijft ze
natuurlijk ook betrokken bij school.

•

Kennismaken met stagiaires
Vandaag stelt Marnix zich voor:
Hallo allemaal,
Ik ben Marnix en ben 20 jaar oud. Ik kom uit Nunspeet. Dit jaar loop ik op de maandag
en dinsdag bij jullie op school mijn stage, dit zal voornamelijk in groep 5b zijn. Mijn
hobby’s zijn volleyballen en daarnaast speel ik in mijn vrije tijd piano. Ik zit in mijn 2e
jaar van de pabo, die ik volg op de Viaa in Zwolle. Voor deze opleiding heb ik mijn
Onderwijsassistentdiploma gehaald. Ik heb al veel met de kinderen kunnen doen en
zie ernaar uit om samen met de leerkrachten verder aan de slag te gaan met de
kinderen in de klas. Als u nog vragen heeft, kom gerust even langs! 😉 Groetjes,
Marnix
•

Red een Kind
Al jaren ondersteunt de school het sponsorprogramma van Red een Kind.
We sponsoren nu twee kinderen, Lawrence in Kenia (10 jaar) en Ange in Burundi (9 jaar).
Maandelijks dragen we daarvoor 52,00 euro af. En dat is mogelijk dankzij uw bijdrage die we
wekelijks via de kinderen mogen ontvangen. Door deze bijdragen kunnen Lawrence en Ange naar
school en worden niet alleen zij, maar ook hun omgeving geholpen. Door zelfhulpgroepen leren
ouders samen te werken en hun inkomen te vergroten waardoor de leefomstandigheden
verbeteren.
De afgelopen maanden hebben we 282,16 euro mogen ontvangen.
Namens Red een Kind daarvoor hartelijk bedankt!
We vragen ook voor de komende tijd uw gebed en bijdrage voor de toekomst van deze kinderen.
De leerlingen in de plusklas hebben dit jaar namens de hele school de kerstkaarten voor Lawrence
en Ange geschreven.
Van Lawrence mochten we al een kaart en foto terugontvangen. Hij schrijft het volgende:
Dear CBS De Meidoorn
Merry Christmas and happy New Year
May God bless you and your family
Goodbye

• Bericht van het bestuur
Beste ouders/verzorgers,
Namens het bestuur van CBS de Meidoorn wil ik u graag uitnodigen voor een informatieavond om u nader
te informeren over een voorgenomen structuurwijziging binnen de federatie.

Zoals u misschien wel weet zijn wij als school aangesloten bij de federatie V&IJ. Vanwege gewijzigde
wetgeving is het voornemen om de structuur van de federatie en de daarbij aangesloten scholen te
wijzigen. Dit heeft gevolgen voor onze school als ook voor ons als bestuur.
Tijdens de ledenvergadering in mei hebben we dit punt reeds kort toegelicht, maar we willen hiermee alle
ouders/verzorgers op de hoogte brengen. Voor de leden is dit ook een interessante informatieavond,
omdat we ook de nieuwe ontwikkelingen rondom de nieuwe structuur willen bespreken.
We houden deze informatieavond op 14-01-2018 om 19.30 uur op de Meidoorn locatie.
Zou u een mail willen sturen naar bestuur@meidoornschool.nl als u aanwezig zal zijn? Eventuele vragen
die u heeft kunt u ook vast aangeven.
Met vriendelijke groet,
B.S. Elzerman
•

Gezelligheid:

Geconcentreerd aan het werk

Boven: groep 8 versierde cakejes
•

Onder: groep 3 in actie

Uitslag informatie enquête
De enquête die we onder de ouders/verzorgers gehouden hebben is door 78 personen ingevuld.
Dank daarvoor. Hieronder een gedeelte van de uitslag: dit gaat over de Loep. Zoals u ziet vindt het
merendeel van de respondenten de frequentie van de Loep prima. Informatie wordt het liefst
ontvangen via Parro en de mail. Dit geldt vooral voor korte boodschappen en oproepen.

Gezocht
We zoeken nog steeds een ouder die op donderdag op de dependance komt helpen bij de overblijf!
!!!!!!!!GRAAG UW REACTIE!!!!!!!!!!!!!!!GRAAG UW REACTIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRAAG UW REACTIE!!!!!!!!!!!!

In de spotlights groep 5b
De kinderen uit groep 5b laten u mee genieten met die dingen die zij graag willen vertellen:
We hebben een stagiaire meester, Meester Marnix, die doet allerlei leuke dingen,
Een leuke rekenles over meten. Bouwen met blokjes. Eén leerling maakt een bouwsel de ander moet het
nabouwen zonder dat hij/zij het ziet. Dit gebeurt dus op aanwijzing van de bouwer.
Met een meet lint allerlei dingen op meten o.a. de meester. Omtrek en oppervlakte van allerlei figuren
eerst natekenen en dan uit rekenen.
Een muziek/dansles. Je moest gek doen op circusmuziek, Je mocht bewegen als een clown, balanceren en
dan op een teken zachtjes vallen. Dit deden we steeds in een groepje van vijf en de andere kinderen
mochten dan zeggen wat ze ervan vonden.
Met aardrijkskunde hebben we het gehad over aardse extremen, orkanen, vulkanen. We hebben ook een
vulkaan gemaakt, dat was heel leuk om te doen, tenminste de meeste kinderen vonden het leuk. We
weten nu ook heel veel over vulkanen.
Met handvaardigheid hebben we een leuk sneeuwpotje gemaakt met een chocolade sneeuwman. Je
mocht een plastic beker versieren met glitters, de bodem maken van een cd, at leuks erbij verzinnen bijv
een haas of een kerstboom. Daarop kwam nepsneeuw. De beker werd erop geplakt en dan ist ie klaar.
De weektaak. Sommigen krijgen een weektaak, dat is leuk maar niet makkelijk dus zeker niet saai. Je krijgt
allerlei opdrachten, rekenen, taal, spelling, blits en het allerbelangrijkste: nieuwsbegrip. Omdat je je werk
zelf in deelt, houd je tijd over om met Acadin te werken.
Buitenspelen er is nieuw zand in de zandbak gekomen, nu kunnen we een bunker maken of hele hoge
torens. Niet leuk is dat anderen dat dan weer stuk maken. Ook een knikkerbaan in de zandbak is heel leuk.
We hebben het heel gezellig in de klas en hopen dat we straks in Januari zo verder gaan. Maar eerst
allemaal een fijne kerstvakantie.
•

Goed Bezig
In de bijlage vindt u de nieuwe activiteiten van Goed Bezig voor januari en februari. Van harte
aanbevolen, de flyer staat weer vol met zinvolle en gezellige activiteiten.

•

Leuke tips voor de kerstvakantie https://www.vakantie-met-kinderen.com/uitjes-in-dekerstvakantie.html
Dit was het voor deze maand. Namens het team wens ik alle lezers gezegende kerstdagen , een
gezellig oud en nieuw en een heel fijne vakantie. We zien elkaar graag weer op 7 januari.
Met vriendelijke groet,
Anneke Fikse

Nieuws van buiten: op de volgende pagina

Van Expert& Care: voorheen Mappa Mondo een uitnodiging voor vanavond

