info december

2018-2019

Agenda december
Dag

Datum

Activiteit

Woensdag
Dinsdag
Woensdag

05-12-2018
11-12-2018
19-12-2018

Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

21-12-2018
25-12-2018
26-12-2018
31-12-2018

Sinterklaas; alle kinderen om 12.15 uur vrij
19.30 uur – 20.30 uur Informatieavond instroomgroep
Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur op school, alle leerlingen om
12.00 uur vrij
Om 12.15 uur begin kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsdag

PBS (Positive Behavior Support)
In de maand december worden de volgende PBS-regels behandeld:
Week 49, “let op je woorden”
Week 50, “speel samen” en ”iedereen hoort erbij”
Deze regels komen uit de kernwaarden Respect.

Website Halloberghuizen
Website Halloberghuizen zoekt hulp bij schrijven teksten en een vlogger
De website Halloberghuizen informeert de inwoners van Zuid-Berghuizen en wil daardoor verbinden. Dat kan met
de inzet van moderne media. Zoals de website Halloberghuizen, Facebook en mogelijk ook Instagram. We staan
open voor berichtjes en fotomateriaal vanuit organisaties en het verenigingsleven en publiceren dat allemaal
graag op de site en de Facebookstream. We maken ook interviewtjes, foto’s en filmpjes. Dat alles zo actueel
mogelijk. Ja, het is een beetje een digitale wijkkrant. We hopen dat onze wijkbewoners hierdoor nog meer
betrokken raken bij alles wat er gebeurt in hun wijk. De initiatiefgroep media bestaat uit:
•
Charon Golbach-Olde Riekerink (redactie)
•
Felix Nijland (redactie en eindredactie)
•
Riet Vos (foto’s)
•
Louis Nijland (foto’s)
•
Mandy Remerink (foto’s)
•
Nick Wolbert (webmaster)
De initiatiefgroep kan versterking gebruiken. Met name mensen die het leuk vinden om een stukje
tekst te schrijven worden gezocht.
Voor de nabije toekomst wordt ook een vlogger-vlogster gezocht.
Wil je meedoen in deze initiatiefgroep en vind je het leuk redactionele stukjes, foto’s en filmpjes te maken? Stuur
dan een mail aan info@halloberghuizen.nl

Sinterklaas op De Leemstee
Sinterklaas op De Leemstee
Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De kinderen zijn op deze
feestdag om 12.15 uur vrij!! Ze hoeven geen eten en drinken mee te nemen, de
kinderen worden getrakteerd op schoolfruit, drinken en een speculaasje.
De Goedheiligman wordt ‘s morgens, om 8.30 uur, op het schoolplein ontvangen.
U bent hierbij van harte welkom! De Sint zal daarna een uitgebreid bezoek brengen aan
de groepen 1 t/m 4, waarbij alle kinderen een cadeautje krijgen.
De groepen 5 t/m 8 gaan deze ochtend een spellencircuit doen. Ook hebben ze lootjes getrokken, surprises en
gedichten gemaakt.
De kinderen wordt verzocht om dinsdag 4 december de surprise op school te brengen in hun eigen
groep tussen 15.00 uur en 15.30 uur of uiterlijk woensdag 5 december vóór 8.20 uur!
Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school is want om 8.30 uur zal de Sint aankomen op het grote schoolplein
en alle kinderen ook de groepen 5 t/m 8 blijven buiten wachten op de aankomst van de Sint en zijn pieten.
We zorgen dat het “ouderwets” gezellig wordt!
De Sinterklaaswerkgroep.

Sinterklaas in de bibliotheek
zaterdag 1 december | 11.00 - 11.45 uur
de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11 in Oldenzaal
Zaterdag 1 december om 11.00 uur
komt de Sint zijn jaarlijkse bezoek
brengen aan de Bibliotheek! We zijn
erg verheugd dat hij ook dit jaar weer
tijd voor ons vrij maakt.
Welkom
Iedereen, jong of oud, wel of geen lid van
de Bibliotheek is van harte welkom. De
speciale stoel in onze gezellige
voorleeshoek staat weer klaar. Dus kom
meezingen, luister naar de verhalen van
Sint of lees zelf een gedichtje of verhaaltje
voor! En de pieten hebben natuurlijk ook
hun gevulde zak weer bij zich! Kortom: het
wordt feest!
Lezen en voorlezen is voor ons allemaal
erg belangrijk om onze fantasie en
taalontwikkeling te prikkelen. Juist in de
gezellige Sinterklaastijd maken we hier
volop gebruik van!
De Bibliotheek heeft veel boeken en dvd’s
die kunnen bijdragen aan een geslaagde
sinterklaastijd. Vele voorleesboeken en
films, maar ook boeken over het maken
van surprises, pepernoten, gedichten et
cetera.
Op de jeugdafdeling is een speciale
thematafel ingericht. Deze maakt het
iedereen gemakkelijk om te zien wat er
op dat moment voorradig is aan boeken rondom het Sinterklaasfeest.

Informatie verplaatsing Kerstviering (herinnering)
In de kalender staat genoteerd dat onze Kerstviering op 20 december zal plaatsvinden. Deze Kerstviering wordt
verplaatst naar 19 december van 17.00 uur tot 19.00 uur. Deze Kerstviering wordt verplaatst zodat wij als
Breedwijspartner kunnen aansluiten bij Kerst in het park. Kinderen zijn daarom ook op woensdagmiddag 19
december om 12.00 uur vrij. Donderdag 20 december zal dan een normale lesdag zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Verdere informatie omtrent de Kerstviering volgt.

Creamiddag
Tijdens de laatste creamiddag zijn er weer mooie creaties gemaakt door de kinderen. Onderstaand een kleine
impressie.

Jarigen in de maand december
1

Fernando Konstantino (2012)

2

Noach Evers (2013)

1A

3

Daan Smids (2009)

4A

3

Shena Triest (2006)

8B

4

Stefanie Kramers (2008)

6A

5

Yfke Blanke (2011)

3B

8

Dima Mufdui (2011)

3A

9

Max Selker (2006)

8B

9

Famke Velthuis (2008)

6A

10

Rocks Bloemen (2013)

1A

10

Puk Kruger (2010)

2A

5B

10

Lizette Scheffer (2009)

6B/7B

11

Lian Velthuis (2007)

7A

11

Silke Velthuis (2007)

6B/7B

12

Tuana Akcay (2012)

2A

12

Ymke Drees (2012)

2A

12

Lynn Egbers (2007)

7A

12

Nelson Orekan (2012)

2A

15

Lieke Struijk (2011)

3B

17

Mick van den Bosch (2009)

6A

19

Emir Tekes (2009)

5B

21

Jasmijn ten Bos (2006)

8B

26

Niene Floothuis (2009)

5B

26

Valerie Maatman (2008)

6B/7B

26

Ties Roelofs (2013)

1A

27

Thieme Busscher (2012)

2B

28

Jayden Evers (2006)

8A

30

Suus Huiskes (2010)

5B

