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Belangrijke data
Maandag 5 december:
Vrijdag 9 december:

Sinterklaasviering;
er is daarom maandag geen schakelklas
Nieuwsbrief 2

Sint en zijn Pieten
Leeftijd, sekse, ras. Onvoorwaardelijk, het schenken/geven aan een ander schenkt voldoening, het
is. Wij naderen het sinterklaasfeest op maandag 5 december.
De kinderen zijn er helemaal klaar voor, vol verwachting klopt hun hart. Het is voor ons als team één
van de leukste momenten in het jaar om mee te mogen vieren. Dan voelen we weer het kind in onszelf. Dan voelen we weer opnieuw die magie van verwachting en vreugdevolle spanning bij binnenkomst van de Sint op school. De Sint viering staat in onze optiek voor het onvoorwaardelijke goede
in de mens. Die in relatie met anderen iets wil geven, ongeacht belangeloos, je hoeft er niets voor
terug. We volgen het verhaal van het sinterklaasjournaal. We vinden dat de samenstellers daarvan
op een geleidelijke manier meebewegen in de pietendiscussie. Geleidelijk, zodat de gelovige kinderen
het verhaal als waar kunnen blijven ervaren. Wij grijpen dat er in de samenleving zeer verschillende
meningen zijn en dus ook onder u, als ouders. We willen echter allemaal dat onze kinderen een bijzonder feest meemaken, een liefdevol feest. Een feest van geven en ontvangen. Een groter geschenk
kunnen we onze kinderen niet geven.
U bent van harte welkom om met ons Sinterklaas binnen te halen op maandag 5 december
om 8.30 uur op het schoolplein aan de Henry Dunantstraat.

Voorleeswedstrijd

In alle groepen van de bovenbouw was er een voorleeswedstrijd gehouden en werd er per groep 1 winna(a)r(es) gekozen. Ik, Loes, was de winnares van De Dolfijnen met een
stuk uit het boek: ‘Groep 8 aan de macht’. Mijn vriendin Tamar werd 2e van de klas en mocht jurylid zijn, samen 5 andere kinderen. Maandag 28 november was de tweede ronde
op school. Ik was erg zenuwachtig. Jammer genoeg was ik
mijn boek vergeten en heb toen snel een boek gezocht uit
de kast. Als laatste was ik aan de beurt. Ik kon die extra tijd
wel goed gebruiken om een leuk stukje uit het boek te zoeken. En had ik nog tijd om het een keer voor mezelf te lezen. Toen ik aan de beurt was, gierden de zenuwen door mij
heen. Ik had het gevoel dat ik heel slecht voorlas. Nadat ik
was geweest moesten alle lezers de klas uit zodat de jury
kon overleggen. En daar zal Tamar wat over vertellen. Tamar: “Er werd veel door elkaar gepraat, want iedereen had
wel iets te zeggen. Maar uiteindelijk hebben we een winnaar
uitgekozen. Iedereen was het er mee eens. Ik kon heus wel
begrijpen dat Loes erg zenuwachtig was. Zij was immers
haar boek vergeten. En de voorleeskampioen van De Lanteerne 2016 is geworden: Loes te Morsche!”
Loes en Tamar
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Kinderlintje
Woensdag 30 november 2016 werd ik opgehaald van school om zogenaamd een ID voor mij te halen. We gingen naar het stadhuis en daar stonden tot mijn grote verbazing vrienden en familie. Later
kwamen ook mijn trainers en Julia Kremers (Springplank) binnenlopen. Ik wist niet wat er allemaal
gebeurde. We kregen iets te drinken en liepen daarna naar de raadszaal. Daar werden we ontvangen
door Jochem van Gelder en hij legde uit wat we hier kwamen doen. We waren daar omdat de kinderlintjes van Nijmegen werden uitgereikt. Kinderen die iets bijzonders hebben gedaan of hebben meegemaakt of iets bijzonders hebben gepresteerd komen in aanmerking voor een kinderlintje. De lintjes
werden uitgereikt door de burgemeester van Nijmegen. En ook ik was voorgedragen vanwege mijn
zwemprestaties en werd als 5e naar voren geroepen. Ik kreeg een lintje (medaille), een koker met
een certificaat erin en een tas waar nog een paar dingen in zaten. In totaal werden er 8 lintjes uitgereikt. Nadat alle lintjes waren uitgereikt kwam er een troubadour die een liedje zong over de kinderen en de dingen die ze gedaan hadden. Op het einde gingen we nog op de foto met Jochem van
Gelder en de burgemeester. Ik vond het super leuk en was heel erg verrast. Na afloop ging ik nog
lunchen met mijn trainers, broer, zus en ouders. Tijdens die lunch werd ik ook nog verrast met allerlei cadeaus, een felicitatiebrief van de KNZB regio Oost. Van Kyle Stolk (een Nederlandse zwemmer)
kreeg ik een filmpje te zien waarop hij mij feliciteerde, die kreeg ik ook van mijn grote idool Femke
Heemskerk. Later had ik nog een facetime gesprek gehad met Marrit Steenbergen ook een Nederlandse zwemster. Daarin feliciteerde ze mij ook. Het was dus een leuke maar verrassende dag!!
Thera Janssen uit de Springplank
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Het voedselbos
Op vrijdag 25 november om 9:15 gingen de kinderen die in het voedselbos hebben geholpen en de
kinderraad naar het voedselbos om struiken aan te planten, dat was heel leuk. Eerst kregen we uitleg over de planten en daarna pakte we schoppen en startten we. Alleen was er met de schoppen
een probleem er waren een paar slechte en een paar goede schoppen. Ik had een slechte schop en
daarmee kwam ik niet door sommige stukken grond/klei. We hebben als eerste de Siberische honingbes geplant in het achterste deel, daarna kregen we een klein koekje, en toen plantten we de
Japanse pruim aan de zijkant, toen gingen we aan de rand de Chinese kweel planten, en als laatste
plantten we de Pimpernoot. Volgend jaar kunnen we daar al de vruchten van plukken! Na afloop gingen we naar stichting Overal en kregen we iets lekkers en peren dik sap. We kwamen terug om
11:30.
Joris Holdrinet

Medezeggenschapsraad
Op donderdagavond 17 november is de MR bij elkaar gekomen. Hieronder een korte samenvatting.
De groepsgrootte van de bovenbouw wordt gevolgd door de MR. Middels het gesprek en een vorm
van een enquête voor de leerkrachten, willen wij dit proces blijven volgen. De leerling telling (de 1
oktober meting) is toegelicht door Hans Thissen. VVTO (vroeg vreemde taalonderwijs): de overgang
van PO-VO. Het gesprek ging over verschillen die worden ervaren vanuit het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs. Unitontwikkeling binnen de Lanteerne: de eerste ervaringen worden heel
positief ontvangen door ouders en leerkrachten. Wereldplein: deze zit in een definitieve fase. De verschillende partijen zijn in overleg met elkaar. Eén en ander is toegelicht door Hans Thissen. Wanneer
u de volgende keer graag een vergadering bij wilt wonen, meld u dan even aan bij
MR@delanteerne.nl. Op de site vindt u de jaarplanning terug. www.delanteerne.nl/ouders/mr.aspx.
Met vriendelijke groet,
Leden MR
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