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Levend Water

Week 47
Do 22

19 t/m 23 nov
VO scholen markt

Week 47

Week 48
Ma 26

26 t/m 30 nov
Muziekles gr. 6-8

Lied –

Week 49
Ma 3

3 t/m 7 dec
Muziekles gr. 6-8

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Elisa
Zie de zon / Ps 21 : 1

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Jeremia – profeet van het klaaglied
Lied –

Ps 137 : 1

Rots en Water gr. 6-8
Wo 5

Sinterklaasfeest

Do 6

Volgende nieuwsbrief

Week 50
Ma 10

10 t/m 14 dec
Muziekles gr. 6-8

Week 48
Groep 1 t/m 5 :
Thema –
God zorgt voor alle mensen
Lied –

Lied van Jona / Ps 136 : 1

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Vader, Zoon en Heilige Geest
Lied –
Ps 103 / 70x7 maal (Elly & Rikkert)

Verjaardagen
De komende weken zijn jarig:
20 nov

Jasmijn Voorhorst

gr.2

27 nov

Yair Schuman

gr.5

1 dec

juf Germa

We wensen jullie alvast een fijne verjaardag.

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl
•

Deze scheepspraet

Week 49
Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Hizkia
Lied –

Kerstliederen

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Witter dan sneeuw
Lied –

Apostolische geloofsbelijdenis

Nieuws uit groep 1, 2, 4 en 5

Groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema herfst. We hebben een herfstmannetje en
–vrouwtje gemaakt van bladeren. Bij de herfst hoort natuurlijk ook een heerlijke herfstsoep en een
lekkere herfsttaart. De kinderen hebben zelf de tafel gedekt en tenslotte een lekkere maaltijd
klaargemaakt.
De komende weken werken we over sinterklaas. Heeft u nog verkleedkleren of versiering m.b.t.
sinterklaas waar u niets meer mee doet, mogen wij deze dan gebruiken?

Groep 4 en 5
TOP
Op televisie zien we regelmatig het journaal. Tijdens nieuwsbegrip hebben we het geregeld over
journaalfragmenten. Maar de kinderen kunnen ook zelf een journaal maken. Daarvoor hebben we een
televisie nodig. Eerst hebben de kinderen een televisie gemaakt en tenslotte hebben zij een
journaalfragment laten zien. Zelf bedacht!

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

Wel en wee in de klas
Hannah heeft een botje in haar pols gebroken en moet nu sowieso 6 weken in het gips en mag
waarschijnlijk 13 weken niet sporten! Sterkte Hannah!

Verwijzing groep 8
We zijn in groep 8 met de cito-toetsen. Zodra die klaar zijn, krijgen de kinderen hun advies voor het
voortgezet onderwijs. Hiervoor plannen we in overleg met de ouders een gesprek.

Gym
Vorige week vrijdag stond er wel een heel spannend spel klaar in de gymzaal. Het James-Bond Spel.
Midden op drie kasten lag een dikke grote mat, en daarop zaten de spionnen. James Bond moest langs
hen lopen en de schat van de ene kant naar de andere kant van de zaal brengen. Maar o nee! Er waren
allemaal laserstralen (touwen) waar je onder en boven langs moest. Heel spannend. Nog spannender
werd het toen de muziek aan ging en de lampen (gedeeltelijk) uit.

Dankdag
We mochten op woensdag 7 november een mooie dienst houden. Daarin kregen de kinderen ook een
taak, onder ander met de schriftlezing, het gedicht voorlezen, de gebeden doen, muziek maken en
zingen. Bedankt allemaal voor jullie inzet en voor iedereen die deze dienst bijwoonde.

Sinterklaas
Op 17 november komt Sint weer in het land! Tijd om aandacht besteden aan dit grote feest. Groep 5-8
speelt dit jaar voor hulpsint en mag lootjes trekken op vrijdag 16 november! De ervaring leert dat
kinderen vaak heel lang moeten nadenken over wat ze kunnen vragen.. Misschien kunt u thuis nog een
aantal ideetjes van de hand doen? Het bedrag voor een lootje is 5 euro. En dit geld krijgt het kind van
school mee. We hebben afgesproken dat de hulpsinten een cadeau maken: een surprise met een
gedicht.
Wij verwachten Sinterklaas op woensdag 5 december tussen 8.45 en 9.00 uur op school.
U als ouder bent ook van harte welkom om hem op het plein te onthalen. De school begint om 8.45 uur.
Wanneer u uw kind(eren) brengt, mag u blijven tot en met het feestelijk onthaal op het plein. We zullen
de Sint gaan toezingen en welkom heten in ons prachtige Mastenbroek.
Als de kinderen, Sint en de pieten naar binnen gaan, is het de bedoeling dat u weer naar huis gaat . Ook
bij de kleuters hoeven de ouders niet mee naar binnen voor de jassen/tassen.

Afscheid juf Ina
Beste ouders,
Afscheid...…
Afscheid doet pijn, ook dit afscheid.
Toch kan ik terug kijken op een prachtige dag en de dankbaarheid overheerst.
Wat is er veel voor mij gedaan.
Wat zijn de collega's druk geweest.
Wat fijn dat u op de afscheidsreceptie was en
wat heb ik veel gekregen.
Hartelijk dank daarvoor.
Ik heb met plezier mijn werk op school gedaan en zal het best missen...…
Bedankt voor het meeleven en de betrokkenheid die u hebt ten aanzien van de school van uw kind.
Wie weet val ik nog eens in en zien wij elkaar nog weer.
Ik wil eindigen met een lied wat de kinderen vaak zingen:
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
jou
en heel dicht bij jo
u zijn.
Hij zal zijn vrede aan je geven.
Hartelijke groeten,
Ina Palland.

Volleybaltoernooi
Van meester Simon van gym kregen we een briefje om ons op te geven voor het volleybaltoernooi. Dit is
op 12 december. Leerlingen uit groep 7,8 (en ik denk dat voor ons groep 6 ook mee mag doen) kunnen
meedoen. Een team mag bestaan uit 5, 6 of 7 leerlingen.
Voor 21 november kunnen we ons nog opgeven! Dit mag bij juf Annet

Donkere dagen
De dagen worden weer korter en donkerder. In de klas gaan we nog praten over de noodzaak van het
dragen van een veiligheidshesje op de fiets. Deze hesjes zijn nu niet bepaald een mode-object, maar het
feit is dat je beter iets minder modieus aankomt, dan modieus aangereden wordt.
Wij willen u vragen of u uw kind hier ook alert op wilt maken. Wij hebben hier op school nog enkele
hesjes liggen.

Wintertijd
In de eerste volle week van december gaat bij ons op school de wintertijd weer in met afwijkende
schooltijden.
De wintertijden zijn:
Maandag t/m donderdag:

8.45 - 12.30 uur en 13.30 - 15.15 uur.

Vrijdag (i.v.m. gym):

8.45 - 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur.

De ochtendpauze is van 10.30 - 10.45 uur.
LET OP: de wintertijd gaat in op maandag 3 december, dus dan verwachten we alle leerlingen een
kwartiertje later op school.

Zendingsgeld
De kinderen hebben erg goed gespaard en dus hebben we laatst geld kunnen overmaken naar 5
verschillende doelen: Stichting Ontmoeting, Woord en Daad, Red een kind, Camp4kids en Compassion.
Dit zijn allemaal christelijke doelen die betrekking hebben op kinderen.

Jeugdsportmonitor
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente
Zwartewaterland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport,
bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente
als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en
het schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is
niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken.
Het onderzoek loopt tot en met 9 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit
cadeaukaart van €50 verloot.

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deDriemasterMastenbroek
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Denise Homminga van de
gemeente Zwartewaterland (d.homminga@zwartewaterland.nl) of met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

