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Belangrijke data
Geen bijzonderheden

Vrijdag 11 november hebben we met z’n allen weer een mooie viering gehad en wel van St. Maarten.
Alle voorwaarden voor een geslaagde optocht waren aanwezig. Het was een prachtige heldere avond,
koud, maar eigenlijk precies zoals het hoort te zijn bij dit feest van St. Maarten. De muziek en het
vuur bij de ontvangst, zorgden ervoor dat er een fijne sfeer op het plein was, maar de vele kinderen
met hun prachtige zelfgemaakte lampionnen maakten het helemaal compleet. De rondgang door de
wijk, die muzikaal ondersteund werd door meneer Frank met gitaar en meerdere juffen die verschillende liedjes ten gehore brachten, maakte van deze tocht voor alle kinderen met hun ouders, broertjes en zusjes weer iets moois. Bij terugkomst op het schoolplein waren er mandarijntjes en natuurlijk de warme chocolademelk. Zo kon iedereen zich bij het vuur weer opwarmen, nagenieten en met
een voldaan gevoel en een ervaring rijker huiswaarts gaan. We kijken terug op een mooie sfeervolle
viering en willen iedereen bedanken voor hun bijdrage hieraan.

Surprises in de bovenbouw
Sint Nicolaas is weer in het land! In de bovenbouw zijn de eerste voorbereidingen voor het feest van
sinterklaasfeest op 5 december dan ook reeds gestart. In alle groepen zijn vorige week lootjes getrokken. Ieder kind maakt voor 5 december een surprise en een gedicht voor een kind uit hun stamgroep en verstopt daar een klein cadeautje in ter waarde van € 3,00. Dit bedrag hebben de kinderen
vandaag, via de stamgroepleerkracht, van de ouderraad ontvangen. De voorpret, als de geheimhoudingsplicht, zorgt steeds weer voor een bijzonder sfeertje in de school. De kinderen hebben via de
leerkracht alle informatie op papier ontvangen zodat ook u als ouder deze nog eens na kunt lezen.
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De herfst uitgedrukt in textiel
Gedurende drie ochtenden heeft een groep
kinderen gewerkt aan een herfstwandkleed.
Iedereen had een ontwerp gemaakt, met
associaties over herfst. De opdracht was
om met stofjes en in de natuur gevonden
herfstproducten, het ontwerp uit te voeren
op jute. We hadden er zin in. Iedereen
kwam met eikels, bladeren en mooie gekleurde stofjes. Met een overvloed aan creativiteit, inventiviteit en heel veel werkfun, zijn er allemaal hele mooie doekjes
gemaakt. Behalve een mooi wandkleed maken, kunnen de kids nu ook omgaan met
naald en draad en de naaimachine!

De workshop werd verzorgd door Marie-Louise Fransen.

Kinderen doen ook verslag
Op drie donderdagen kwam Marie-Louise
een textielworkshop geven. Er waren zeven
bovenbouwkinderen en vier middenbouwkinderen. We leerden op de naaimachine
naaien en met de hand naaien. We hadden
een herfstkleed gemaakt en iedereen had
een eigen plekje om te naaien. Daarna
mochten we ons eigen stukje uitknippen en
mee naar huis meenemen. Eerst moesten
we een tekening maken van wat we wilden maken. Toen kregen we een plekje op het kleed waar we
mochten naaien. Daarna gingen we stof uitkiezen en daar dingen uitknippen en daarna op het doek
naaien. We hebben veel geleerd en het was heel leuk! En het resultaat is ook mooi.
Imme en Sara (Morgenster)

Vergadering bestuur oudervereniging
Op 1 november is de BOV weer bij elkaar geweest. Ouders die ideeën met ons gedeeld hebben voor
een avond ‘Ouders voor ouders’ willen we bij dezen bedanken.
We hebben veel reacties binnengekregen over waar ouders graag meer over willen weten, dus als
volgende stap zijn we op zoek naar ouders die zich professioneel gezien bezighouden met bijvoorbeeld dyslexie, met ADHD, met scheiding, met armoede, met opvoedondersteuning, met lezen met
kinderen enz. We zouden het leuk vinden als deze ouders een keer op een avond een uur tijd hebben
om bijvoorbeeld in de vorm van een workshop andere ouders te onderwijzen.
Vanuit de BOV heeft een ouder al aangeboden om een workshop ‘Gedichten lezen met kinderen’ te
verzorgen. We komen snel met meer informatie, maar geef je al gerust op via BOV@delanteerne.nl
Hartelijke groet,
Bestuur oudervereniging
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Pepernotencircus 2016: de baard van Sinterklaas
Op zaterdag 3 en zondag 4 december staat de Lindenberg weer op zijn kop met een nieuwe editie
van het Pepernotencircus! De voorstelling ‘De baard van Sinterklaas’ is een spannend sinterklaasavontuur vol circustrucs en muzikale acts, een superlange baard en heel, heel veel pepernoten. Op
allebei de dagen tussen 12.30 en 17.00 uur kun je ook zelf de piet uithangen met allemaal leuke
sinterklaasactiviteiten, zoals pepernoten bakken, Spaans dansen, sinterklaaskunstwerken knutselen
en een pietenparcours. En er is live sinterklaasmuziek! Heb jij alles in huis om een goede piet te zijn?
Kaartjes voor de voorstellingen om 11.30 en 14.30 uur kosten €7,50 voor volwassenen en €5, - voor
kinderen, en zijn te koop op www.delindenberg.com of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 17 uur
via 024-3273737. Alle andere sinterklaasactiviteiten zijn gratis te bezoeken.

