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AGENDA:

Sinterklaasfeest
JGZ-spreekuur
Schoolraad 19.30 uur
Borghjournaal

Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december
hopen we met alle kinderen
van de basisscholen van het
Hunzehuys Sinterklaas te
ontvangen. Omdat het voor
5 december om
de Sint een hele drukke
8.15 uur op school!
ochtend wordt starten we
deze dag al om 8.15 uur (!). We starten dan in
de eigen klas (je jas mag je aanhouden). We
gaan per groep naar het plein aan de
Molenstraat. De jongste kinderen mogen
natuurlijk vlakbij de rode loper staan, je kunt zo
alles goed zien! De grotere kinderen staan daar
weer achter. En een dringend verzoek aan de
ouders om op dat plein aan de kant van de
sporthal te staan, zodat de kinderen niets hoeven
te missen.
In de groepen 1 t/m 4 komen
Sint en zijn Pieten langs om te
kijken wat er dit jaar allemaal
is ingestudeerd, daarna gaan
de kinderen in groepjes naar de schatkamer om
daar zelf een cadeautje uit te zoeken. Voor deze
ochtend is een pauzehap niet nodig dat wordt
geregeld door de activiteitencommissie.
Voor groep 5 t/m 8
vieren we het
sinterklaasfeest in
de eigen groepen
met surprises en
gedichten. Alle
Surprises moeten
maandag 3 december ingeleverd zijn, zodat we
nog een dag kunnen genieten van alle mooie
bouwsels die er gemaakt zijn (kom rustig even
een momentje kijken op het Borghplein in de
surprise-kamer). Tip voor alle creatieve bouwers:
zorg dat het gedicht met de naam duidelijk
zichtbaar is. Ook hier wordt voor de pauzehap
gezorgd.
De school ziet er weer
prachtig uit met mooie
dingen aan de wanden en
een open haard met
schoentjes. Jolanda en
Nanda dank voor het inrichten van de gangen!

Kanjertraining
In verschillende groepen zijn afgelopen vrijdag
praktijklessen gegeven als laatste scholing voor
de Kanjertraining. Alle kinderen hebben de
smiley-poster (in het klein) meegekregen. We
gaan met de principes van deze training verder
waar we na de zomervakantie mee gestart zijn.
Leerlingenraad
Donderdag hebben we met de
leden van de leerlingenraad bij
elkaar gezeten; de volgende
punten zijn aan de orde gekomen:
Nieuw speelmateriaal op de
pleinen, de netheid van het
gebouw buiten en binnen (incl. w.c.’s), het
onderhoud, TSO-afspraken en de gezelligheid,
nieuwe bakken onder de kapstokken en
nummers/namen bij de kapstokken en
kerstbakjes maken voor de bovenbouw.
Het verslag (de notulen) zijn inmiddels
voorgelezen in alle groepen.
Vooraankondiging
De decembermaand is een tijd
van feesten en vieringen.
We kijken in de Bijbelverhalen en
de dagopeningen vooruit naar
het Kerstfeest. In deze adventsperiode komen de
verhalen op weg naar kerst aan bod. We sluiten
dit af op donderdagavond 20 december in de
PKN-kerk aan de Hoofdstraat, samen met alle
ouders, opa’s en oma’s. U kunt het alvast
noteren: Kerstviering C.K.C. de Borgh op 20
december 19.00 uur in de PKN-kerk te Borger. In
het volgende Borghjournaal meer informatie.
Kerstbakjes maken
Vrijdag 14 december gaan we ’s middags met
alle kinderen van groep 5 t/m 8 kerstbakjes
maken. Wat hebben we daarbij allemaal nodig?
Extra helpende handen van (groot)ouders
Een aantal snoeischaren (met naam)
Groen (buxus/conifeer/dennentakken e.d.)
Alle kinderen mogen hun eigen bakje van huis
meenemen, wij zorgen voor het steekschuim en
kaarsen; maar heb je zelf een leuke kaars kan
dat natuurlijk ook.
Versiersels in het bakje zijn ook altijd leuk.
Koffie drinken
Komende woensdag 5 december is er voor de
tweede keer koffie/thee drinken in de hal van het
Hunzehuys. Alle ouders van harte welkom
meteen na de intocht (het is gratis!).

Van derden: adventsproject
Aanstaande zondag starten we in de Goede Herderkerk (PKN kerk aan de Hoofdstraat) met het
Adventsproject. We gaan op zoek naar de Hemel op Aarde. We doen dat door engelen te tekenen en te
bedenken wat de aarde nodig heeft om een fijne plek te worden voor iedereen. Iedere zondag is er een
uitgebreide kindernevendienst, we starten in één van de zalen van het
Anker. Tijdens de collecte komen we in de kerk. Dit project loopt door
tot Eerste Kerstdag. We spelen dan het toneelstuk “De verrassing” uit.
Iedereen die wil mag hier aan meedoen. Je hoeft geen teksten te leren.
Wel mag je komen spelen en uitbeelden. We oefenen hiervoor op
zondag 23 december.
Ben je nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.stafenzo.nl/advent voor een introductiefilmpje. Wil je meedoen?
Fijn!! We starten iedere zondag om 10 uur. Je bent van harte welkom!
Namens de werkgroep, Hellen Woltmeijer
Van derden: bibliotheek boekstartuurtje
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Van derden: Kledinginzamelingsactie

