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Voorwoord
De donkere maanden komen er weer aan en dat betekent winterjassen,
mutsen en sjaals uit de kast halen, verwarming een standje hoger en natuurlijk
zorgen dat je fietsverlichting in orde is zodat je goed opvalt onderweg!
Zo kun je veilig van en naar school!

Kind op Maandag
Week 46 ■ 13/11 - 17/11
Thema: Vergeet mij niet!
We lezen: Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze
weten niet dat de onderkoning hun eigen broer is en worden door Jozef
teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen.
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Week 47 ■ 20/11 - 24/11
Thema: Mijn familie
We lezen: Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen
niet voor hun daden, maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben.
Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar Egypte gehaald.
Lied van de maand
Het lied van de maand november is: ELB 453
Sinterklaas

Sinterklaas komt er weer aan!
Overmorgen komt hij aan in Dokkum en gelukkig hadden wij al heeeeel
lang geleden gevraagd of hij op 5 december weer bij
De Ark kan komen.
En hij heeft ons beloofd: het staat in zijn agenda!
We starten die dag om 8.45 uur (de wintertijd is dan natuurlijk ingegaan en
dat betekent dat we ’s morgens om 8.45 uur beginnen…!)
Dan zal de Sint met zijn Pieten naar school komen.
Op het schoolplein zullen we de Sint natuurlijk verwelkomen.
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Vaders en moeders en opa’s en oma’s, buren enz.. zijn ook van harte
welkom!
Groep 1 /m 4 heeft op 5 december tot 12.15 uur school en
groep 5 t/m 8 heeft continurooster tot 14.15 uur.
Kerst

Kerst
viering
En als Sinterklaas weer is vertrokken, is het ook alweer bijna Kerst…
Op woensdag 20 december hopen we met de kinderen, ouders, grootouders
en andere belangstellenden de geboorte van de Here Jezus te vieren in de
Hervormde Kerk.
Op vrijdag 22 december begint de Kerstvakantie
voor alle groepen om 12.15 uur.
Maandviering groep 1 en 2
Morgen is een belangrijke dag voor groep 1 en 2:
de maandviering!
De maandviering zal in het teken staan van
"Boeken".
De kinderen en de juffen hebben er al veel zin in!
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Knutselidee: Maak uw eigen nestkastje
Door
op
de
onderstaande
link
van
de
vogelbescherming
te
klikken
kunt
u
zien
hoe
u
een
nestkastje
kunt
maken.
Veel succes én veel plezier!

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2318
Gevonden voorwerpen
Bent u toevallig een vest, schoenen, een tas, een muts of één (..)
handschoen kwijt van uw kind?
Grote kans dat het bij ons in de Gevonden voorwerpenbak ligt!
Kom snel even kijken, want maandag halen we de bak leeg en brengen we
de inhoud naar een goed doel!
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Bedankje
Heel graag willen we de kinderen van school bedanken voor de etenswaren
en andere spullen die ze op dankdag hebben meegenomen naar de kerk.
Natuurlijk geldt deze dank ook de ouders, want die hebben er
hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd.
Ook de leerkrachten van de school, heel hartelijk bedankt voor jullie
medewerking.
Dorcas Hulp zorgt er voor dat het voedsel nog voor de winter bij de mensen
wordt gebracht. Fijn om ook op deze manier iets te kunnen bijdragen voor
mensen die het zo nodig hebben.
Namens Dorcas Hulp, Willy Valk
Bibliotheek

Met plezier was ik namens de ZINiN Bibliotheek tijdens de contactavonden op
7/11 en 9/11 met boeken en informatie aanwezig in De Ark.
Met de meesten van u heb ik even gesproken over het belang van lezen en
voorlezen voor uw kind. Het maakt een groot verschil in het leven van
kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger
scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren
begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, snapt ook de
rekensommen beter, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede
taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen
heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale)
samenleving en daar heeft iedereen belang bij.
Veel ouders vinden het handig om te weten wat de codes betekenen die op
de ruggen van de boeken staan. Ik zet ze nog even op een rijtje:
Bibliotheekindeling kinderboeken:
Prentenboeken voor kleuters (geel etiketje) (ook leuk om uit voor te
AK
lezen!)
Eerste leesboekjes tot 7 jaar (blauw etiketje) Het AVI-niveau is een
maatstaf voor de leesvaardigheid van kinderen en de
moeilijkheidsgraad van kinderboeken. Het is een praktisch hulpmiddel bij
het zoeken naar een boek dat het beste aansluit bij het leesniveau van
het kind. Daarbij staat: S
voor Start van het lezen
M3 voor Midden groep 3
E3
voor Eind groep 3
M4 voor Midden groep 4, enzovoort.
A
B
C

Leesboeken voor de leeftijd van 7 tot en met 8 jaar
Leesboeken voor de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar
Leesboeken voor de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar (kan voor kinderen
in groep 8)
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Informatieve boeken voor de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar (geel
etiketje)
J
Informatieve boeken voor de leeftijd van 9 jaar en ouder
MLP materialen zijn geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen of
dyslectisch zijn.
AJ

Dit kunnen zijn: leesboeken, luisterboeken, meeleesboeken,
informatieve DVD’s.
De MLP boeken staan tussen de andere boeken, je herkent ze aan de
letters MLP op het rug-etiket.
Naast deze indeling staat er vaak een pictogram op de ruggen van de
boeken. Op de contactavonden heb ik A-4tjes uitgedeeld met de
betekenissen daarvan. Indien u dit hebt gemist, vraag er even naar bij de
collega’s in de bieb!
Met vriendelijke groet,
Diny Groothalle
Leesconsulent ZINiN Bibliotheek
dinygroothalle@zinin.com

Schoonmaakavond

Schoonmaakavond
Maandag 13 november hebben 19 ouders en 7 leerkrachten een uurtje flink
gepoetst met als resultaat een heerlijk geurende en frisse school! Dank aan
iedereen die heeft geholpen!
Mocht u deze avond gemist hebben, dan bent u van harte welkom op de
volgende schoonmaakavond op dinsdag 20 februari 2018!
Namens de ouderraad,
Gera Bartels en Marja Jurjens
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Tot slot
Geweld leidt tot niets
Zeg mij
welk wapen heeft ooit vrede gebracht?
Zeg mij
welk scheldwoord bracht ooit mensen tot elkaar?
Zeg mij
welke moord bracht de wereld tot leven?
Zeg mij
welke respectloze film heeft ooit geleid tot wederzijds begrip?
Zeg mij
welke machthebber er niet uit angst regeert.
Zeg het mij
en ik neem al mijn woorden terug.
Tot zolang
kies ik voor de Liefde!

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga
Nieuws uit de omgeving

Gratis voorstelling voor ouders
Vrijdag 8 december is er voor ouders van sportende kinderen in de gemeente
Hellendoorn een gratis voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ in het ZINiN-theater te
Nijverdal.
In deze voorstelling vertelt een vader wat hij allemaal meemaakt, thuis en bij de
sportclub van zijn zoon (waar hij ook de coach van is). Zijn zoon overweegt te
stoppen met sporten. En ook de relatie met zijn tweede vrouw vertoont scheurtjes…
De voorstelling is o.a. gebaseerd op de theatervoorstelling voor vrijwilligers bij
sportclubs ‘Wel winnen, hè!’, die in 2014 ook in Nijverdal was te zien in het ZINiNtheater.
De voorstellingen worden in Nederland omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden.
De reacties zijn zeer enthousiast. ‘Heel grappig!’. ‘Zo herkenbaar!’.
Pagina 7 van 8

Bezoekers waarderen gemiddeld met een 8 (Onderzoek sportkoepel NOC*NSF)
Wil je ook naar de voorstelling?
Bestel je E-ticket dan nu via http://wqd.nl/gqre, want VOL=VOL!
Locatie
: ZINiN-theater te Nijverdal
Datum: vrijdag 8 december 2017
Tijd
: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
De voorstelling duurt ca. 75 minuten (zonder pauze).
Meer info
: http://www.datschietlekkeropzo.nl
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