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Kanjertraining…
Bij de Kanjertraining hebben we het over vertrouwen. De wereld van
wederzijdse vertrouwen waarin de mensen elkaar recht willen doen. Doe nu
maar jezelf, doe je niet anders voor dan je werkelijk bent. Dan is het goed.
Dan blijk jij iemand te zijn die is te vertrouwen. Hoe we graag met elkaar
omgaan is te zien op de zogenaamde Smiley poster. Dit doen we wel (groen):
waar jij en anderen blij van worden. Dit doen we niet (rood): waar je zelf zin in
hebt maar meesten niet blij van worden.
Mediawijsheid…
In de week van de Mediawijsheid (19-23 november) volgden de groepen 7 en 8
het project ‘Heb jij het onder de duim?’. Een initiatief van Mediawijzer om
aandacht te vragen voor het belang van Mediawijsheid voor kinderen.
Sinterklaasfeest…
Woensdag 5 december komt Sinterklaas met enkele Pieten ons bezoeken. We
verwachten hen rond half negen. Op het schoolplein staat met krijt aangegeven
waar de groepen staan. Ook de kinderen van de Kinderopvang zijn hierbij aanwezig.
Ouders zijn uiteraard van harte welkom om bij de aankomst aanwezig te zijn. Na
het gezamenlijk welkom zal Sint eerst de kinderen van de Kinderopvang bezoeken.
Vervolgens de kleutergroepen en daarna de groepen 3 en 4 in het speellokaal. De kinderen van de andere
groepen hebben een pakjesmorgen.
Kerstcircuit…
Dinsdagmiddag 18 december wordt er bij ons op school een kerstcircuit gehouden. Alle
leerlingen zijn in groepjes verdeeld en volgen verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld
zingen, een film kijken, koekjes bakken en kerstbakjes maken. Tien leerlingen van de
Waerdenborch zullen bij de verschillende activiteiten helpen begeleiden.
Kerstviering 2018…
De kerstviering wordt dit schooljaar gehouden op donderdag 20 december.
’s Ochtends wordt door alle groep 7 leerlingen voor alle groepen de Kerstmusical ‘Een
Engel met een B ervoor’ gespeeld. ’s Avonds wordt er in eigen groep een Kerstbuffet
gehouden. Op het –in kerstsfeer omgetoverde- schoolplein kunt u bij de ingerichte
kraampjes voor een klein bedrag drinken en eten kopen. Na het buffet zullen door de
groepen enkele optredens worden verzorgd.
In verband met de kerstviering is er voor alle kinderen ’s middags geen school. We
verplaatsen de middagschooltijd naar de avond. Binnenkort ontvangt u de speciale kerst-info waarin alles
precies staat aangegeven.

Verkeersveiligheid…
Een voortdurende zorg en aandachtspunt blijft het brengen en halen van kinderen met de
auto. Wees alert bij het in- en uitstappen van de kinderen. Daarnaast willen we u met
nadruk wijzen op het fout parkeren. U loopt het risico een bekeuring te krijgen.
Bovendien ontstaan door fout parkeren levensgevaarlijke situaties.
Zowel in de Korte Dijk als de Borghoeksweg is geen parkeergelegenheid. Daar mag dus niet
geparkeerd worden. Ook is het niet toegestaan om te ‘parkeren’ op de stoep van het verkeersplein voor
de school of bij de verkeersheuvel. Er is bij de vijver ruimte om te parkeren.
Kortom: alleen parkeren waar het is toegestaan.
Het is in het belang van de verkeersveiligheid van u en de kinderen!
Fietscontrole…
Onlangs was er de fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8. Hierbij werden de onderdelen zoals stuur, rem,
banden, trappers, verlichting en reflectoren gecontroleerd. Van de ruim 170 fietsen die er gekeurd zijn
waren er 39 fietsen niet in orde. Na de her-controle bleken bijna al deze fietsen ook in orde.
Terugblik…
Kabouterpad…
De leerlingen van de groepen i/1 en 2 hebben samen met een ouder rondom de school een herfstwandeling
gelopen, het zogenaamde Kabouter-pad. Tijdens deze wandeling werden er opdrachten uitgevoerd zoals
herfstvruchten en bladeren zoeken. Of met behulp van een spiegeltje de onderkant van een paddenstoel
bekijken.
Schrijversbezoek…
Alle leerlingen van groep 5 hebben bezoek gehad van kinderboekenschrijver Fred Diks.
Hij is o.a. bekend van de serie ‘Koen Kampioen’. Hiervan is zelfs een boek verfilmd.
Bezoek voortgezet onderwijs…
Groep 8 bezocht de zogenaamde Experience Day Reggesteijn in Rijssen en het Bataafs
Lyceum in Hengelo.
Projectweek Metamorfose…
Van 8 t/m 15 november werd een schoolproject gehouden. Alle leerlingen werkten aan het thema
‘Metamorfose’. De projectweek werd afgesloten met een tentoonstelling van alle gemaakte werkstukken.
Veel (groot)ouders bezochten de tentoonstelling en zagen verschillende metamorfoses. Van pop tot
vlinder, van spore tot paddenstoel en van schaap tot wol. Maar ook de verandering van verpakkingen zoals
van glazen weckpot naar plastic. En het ontwerp van een toverstaf met bijbehorende toverspreuk.
Hofpopvoices…
Kinderen van de groepen 7 en 8 studeerden liedjes in. Tijdens optredens voor eigen groepsgenootjes
werd één finalist(e) gekozen. Uiteindelijk werd Jip Morsink (groep 6/7) hierbij als beste gekozen. Van
harte gefeliciteerd en veel succes gewenst bij de finale van Hofpopvoices! De finale van Hofpopvoices
wordt zondag 25 november vanaf 15.00 uur gehouden in de Reggehof. De toegang bedraagt € 6,00.
Catechese…
zaterdag 1 december om 18.30 u. Eerste Adventsviering. Het kinderkoor De PeePeetjes verzorgt
hierbij de zang.
Papieracties / batterijen:
Net als vorig schooljaar staat de papiercontainer bij:
HBG b.v. Bestrating Containers Grondwerken aan de D.J. Bunschotenstraat 14.
Het oud papier kan dagelijks gebracht worden.

Inleveren batterijen is mogelijk in de speciale ton bij de achteringang voor de onderbouw.
Met de opbrengst kunnen er punten verzameld worden voor allerlei schoolspullen.
Belangrijke data…
zondag 25 november: Hofpopvoices vanaf 15.00 u. in de Reggehof.
donderdag 29 november: Er worden vandaag groepsfoto ’s gemaakt.
woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
vrijdag 14 december: Paardenmarkt. Tevens studiedag voor het team. Alle leerlingen hebben vrij.
dinsdag 18 december: Kerstcircuit.
donderdag 20 december: Kerstviering.
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie.

