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Woensdag 5 december 2017
Agenda
6 december
12 december 2017
21 december 2017
22 december 2017
8 januari 2018
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Uitslapen - school begint om 9.30 uur
Staking – school dicht!
Kerstviering
Om 12.00 uur begint de Kerstvakantie
Eerste lesdag in het nieuwe jaar

Onderwerpen






Staking 12 december – school dicht!
Oproep – leraren gezocht!
VierkeerWijzer
Kerst op De Koet
‘Eigenwijs zingen’ op De Koet

Wat een feest! Sinterklaas is op obs De Koet geweest!
Een dag vol pepernoten, vragen aan Sinterklaas en prachtige surprises.
Sinterklaas kwam met de sleepwagen van garage Keizer. Zijn prachtige cabrio had
het onderweg begeven. Gelukkig lukte het toch om op deze manier op school te
komen.
Alle leerlingen hadden zelf een instrument gemaakt en Sinterklaas en zijn pieten
toegezongen.

Morgen mogen alle leerlingen een uurtje
uitslapen en begint de school om 9.30 uur.
Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond!
Marloes Goesinnen
directie

Staking 12 december – school dicht!
Vandaag hebben we vernomen dat de staking doorgaat. Komende dinsdag
sluiten alle scholen van Allure hun deuren. In de bijlage ontvangt u een
brief van onze stichting en uitleg vanuit de PO raad. Hierin wordt u
geïnformeerd waarom wij onze deuren sluiten en wat onze grootste zorg is
omtrent de toekomst van het onderwijs en het lerarentekort.

Oproep – leerkrachten gezocht!
Op dit moment wordt het ook voor onze school voelbaar dat we met een
lerarentekort kampen. Zo heeft de vervangingspool op dit moment 4 beschikbare
kandidaten tegenover 20 vacatures. Een zorg voor onderwijsland, onze leerlingen
maar ook voor u als ouder.
Wij doen onze uiterste best om de groepen te bemensen en streven naar stabiliteit.
Tot nu toe hebben we weten te voorkomen dat groepen naar huis gestuurd worden.
Wij willen daarom u ook verzoeken om de vacature van groep 7/8 te delen – zie
bijlage. Ook mogelijke andere invallers zijn van harte welkom bij stichting Allure – zie
website.

VierkeerWijzer
Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 november heeft Marco Bastmeijer ouders verteld over het
gedachtegoed van VierkeerWijzer. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in
gesprek te gaan.
Kinderen hebben de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren. De opdrachtkaarten
waaruit de kinderen kunnen kiezen zijn gebaseerd op de 8 verschillende intelligenties van Gardner:









verbaal/linguïstische intelligentie (taalslim)
logisch/mathematische intelligentie (rekenslim)
visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)
muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim)
lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim)
interpersoonlijke intelligentie (samenslim)
intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)
natuurgerichte intelligentie (natuurslim)

Er worden geen toetsen meer afgenomen, maar kennistesten. Kinderen krijgen de tijd om al hun vergaarde kennis op hun
eigen manier papier te zetten. Ook het rapport zal voor de wereld oriënterende vakken anders vormgegeven worden.

Kerst op De Koet
Donderdag 21 december vieren we kerst op De Koet!
Groep 1/2 gaat glazen potjes versieren in de weken voor donderdag 21 december. Wilt u
uw kind een led-theelichtje in een glazen potje meegeven?
Groep 3 t/m 8 neemt deel aan het kerstcircuit. Voor het maken van de kerststukjes is
het de bedoeling dat elk kind (in een tas voorzien van naam) zelf een potje/bakje, natte
oase, groen en decoratie meeneemt. We zoeken nog hulp bij het kerstcircuit! Graag
opgeven bij de leerkracht.
De kerstviering 21 december is van 17:00 – 18:30 uur.
Voor het kerstdiner nemen alle kinderen om 17:00 uur iets lekkers mee. Bij de klas van uw kind hangt een intekenlijst om
aan te geven wat je wil meenemen.

Om 18:30 uur worden alle ouders en/of verzorgers weer op school verwacht om hun kind
bij de klas op te halen. Voor de veiligheid bent u als ouder/verzorger vanaf dan
verantwoordelijk voor uw eigen kind. Ouders en kinderen mogen nog even genieten van
kerstklanken in de Meester Wim hal, onder het genot van koffie, thee en iets lekkers.
Om 19:00 uur wordt het feest afgesloten.
Woensdag 20 december nemen alle kinderen een bord, bakje, beker en bestek mee voor
het diner (in een plastic tas voorzien van naam!)
Nogmaals hulp gevraagd!!!



Maandag 11 december om 19:00 uur: school versieren met kerstdecoratie.
Vrijdag 22 december om 08:30 uur: opruimen van kerstversiering.

Er hangt een lijst bij de klassen. Schrijft u zich in?



Voor de kerstviering willen we graag extra glazen potjes zonder etiket en boterbakjes. Wie neemt ze mee?
Wie heeft er extra groen voor het kerstcircuit?

Kerstbomenverkoop Stapel-Donker uit Sijbekarspel is zo aardig geweest om voor een schappelijke prijs twee prachtige
kerstbomen te leveren aan onze school. Daarvoor onze dank!!!

‘Eigenwijs zingen’ op obs De Koet
Mijn naam is Wendy Kamminga. Sinds september doe ik wekelijks aan
‘Eigenwijs zingen met kinderen uit groep 7/8. Eigenwijs zingen gaat over het
zingen van jouw eigen lied. Naar buiten brengen wat er in jou leeft.
Moeiteloos, vol overgave en zonder rekening te houden met hoe het hoort.
Lekker eigenwijs dus. En iedereen kan het!
Via uiteenlopende oefeningen bied ik de kinderen ervaringen, waardoor ze zichzelf beter leren kennen en leren
vertrouwen op hun eigen wijsheid. In de liefdevolle aanwezigheid van mij en elkaar kunnen ze onderzoeken en ontdekken
op hun eigen tempo. Er is geen goed of fout. Alles is welkom en doet ertoe.
Eigenwijs zingen is overigens niet alleen voor kinderen. Volwassenen hebben er ook enorm baat bij. Want hoe moeilijk is
het voor ons ‘grote mensen’ niet om ons echt te uiten. Om onze natuurlijke stem volledig de ruimte te geven en te laten
horen? Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom begeleid ik met plezier het ‘Eigenwijs zingen’ op De Koet.
De huidige groep kinderen gaat in ieder geval door tot de Kerstvakantie. Daarna kijken we hoe we verder gaan.
Meer weten? Als je meer wilt weten over ‘Eigenwijs zingen’, neem dan gerust contact met me op via 06 - 425 37 633.

