Druivenpers 7 2019-2020
Agenda
5 december sinterklaasfeest
9 december versieravond kerst, start 19.00 uur
19 december kinderen om 12 uur vrij in verband met kerstviering ‘s avonds
20 december opruimen, start 8.30 uur
23 december t/m 3 januari kerstvakantie
4 januari
koffie-ochtend voor alle ouders (8.30 uur)
Schoolfruit komende week
De komende week krijgen de leerlingen peer, pomelo en mandarijn.
NB. EU Schoolfruit geeft aan dat pomelo effect kan hebben op de werking van medicatie
zoals bijv. Ritalin.
Feest ‘klusklas’
Op donderdag 12 december geven de kinderen van de ‘klusklas’ een feest voor alle kinderen
van groep 5, 6, 7 en 8, waarbij ze aan iedereen laten zien wat ze geleerd hebben.
Het feest is op De Wingerd van 18.30-19.30 uur. We hopen dat iedereen kan!
Opbrengst Kinderpostzegels
Onze school heeft in totaal een bedrag van €3.594,- opgehaald.
Een prachtig resultaat!!
Parkeren bij de ‘buren’
We merken dat er weer meer en meer geparkeerd wordt door ouders. In de ochtend bij het
brengen van de kinderen en ook overdag. Daarnaast wordt in de ochtend regelmatig de
toegang van onze parkeerplaats versperd door ouders die hun auto parkeren.
We komen op momenten parkeerplaatsen te kort en daarom willen we erop wijzen dat
parkeren op het parkeerterrein Stokmeesterslaan 3 alleen is toegestaan voor werknemers
en bezoekers van de daar gevestigde bedrijven.
Groet, René Blom
Namens bedrijven Stokmeesterslaan 3
Nieuw thema van Trefwoord is ‘geloven’
Op zondag 1 december begint de Advent. Deze donkere weken van
het jaar is een tijd van verwachten, hopen en bovenal vertrouwen
dat het weer lichter wordt.
In de Trefwoordlessen spreken we met de kinderen over ‘Geloven’.
In een tijd van meten, tellen en exact weten is geloven lastig
geworden. Anderzijds hechten veel mensen geloof aan nepnieuws,
een wereld van mooie plaatjes op Facebook of Instagram. Ook
kinderen worden makkelijk meegenomen in een virtuele wereld
van glamour en succes. Het is lastig om te zoeken, te vragen en
bevragen, om kritisch te blijven of te twijfelen. Wat is dan geloven, wat is geloofwaardig?
Met de kinderen verkennen we de verschillende betekenissen en inhouden van geloven. Het
is belangrijk dat kinderen leren onderscheiden: wat waar is en wat nep. Dat ze verkennen

wat voor hen geloofwaardig is. Geloof in de Bijbelse of Christelijke zin gaat over geloven in
de betekenis van vertrouwen.
Vragen/opmerkingen over foto’s in de Druivenpers
Ik kreeg recent de vraag waarom er geen foto’s van leerlingen bij activiteiten geplaatst
worden in de Druivenpers. Binnen onze school hebben meerdere ouders aangegeven dat zij
liever geen foto van hun kind in de nieuwsbrief en op de website willen (de Druivenpers
wordt niet alleen naar ouders gemaild, maar komt ook op de website). We houden als
school uiteraard rekening met de wens van ouders, ook in het licht van de regels van de
AVG. Vandaar dat er geen foto’s met leerlingen in de Druivenpers staan, maar wel binnen de
beschermde omgeving van Parro geplaatst worden.

