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Belangrijke data:
Maandag
3 december:
• Collegiaal bezoek: Audit
Dinsdag
4 december:
• Surprise tentoonstelling
14.45-15.15 uur
Woensdag 5 december:
• Sinterklaasfeest op school
Donderdag 6 december:
• Studiedag, kinderen vrij!
.

Audit – Collegiaal bezoek op onze school
In het kader van de kwaliteitszorg kennen we bij
Agora de zgn. Audit. Directeuren en intern
begeleiders van andere scholen én
beleidsmedewerkers komen een dag op onze
school meekijken. Ze voeren gesprekken met
ouders, leerlingen en leraren, bezoeken lessen in
de klas en waarderen het functioneren van de
organisatie.
Op maandag 3 december is Het Baken aan de
beurt. Er zullen dus maandag a.s. van 8.00 -15.00
uur een aantal extra mensen in de school
rondkijken en aan het werk zijn.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jarig de komende week:
Woensdag 5 december: Yehudah groep 3
Donderdag 6 december: Miana groep 1/2A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren deze week:
Mika en Anne

Surprises en andere Sintzaken
Nog een paar nachtjes slapen, dan vieren we het
Sinterklaasfeest op school. Iedereen heeft het er
maar druk mee.
Dinsdagochtend moeten de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hun surprise, waarin het cadeautje
verstopt zit, mee naar school nemen. Let op: doe de
surprise in een vuilniszak of grote plastic tas.
Vergeet niet aan de onderkant van de surprise de
naam te zetten van het kind voor wie het bestemd
is. Dinsdagmiddag worden de surprises in de klas
alvast al seen tentoonstelling neergezet. Iedereen
mag dan tussen 14.15-14.45 uur een kijkje komen
nemen.
Woensdagochtend 5 december gaan alle
kinderen eerst even kort naar de klas. Zorg ervoor
dat u op tijd op school bent, want om 8.35 uur gaan
we langs de weg staan om Sinterklaas en zijn
Pieten te ontvangen. De grote kinderen begeleiden
de kleintjes. Ouders mogen niet tussen de kinderen
staan maar natuurlijk wel meekijken. Na de
aankomst vieren we het feest met de kinderen in de
speelzaal en daarna natuurlijk in alle klassen.

Studiedag
Donderdag is er een studiedag voor het team, alle
kinderen zijn die dag vrij.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gevulde schoenendozen.
Wat zijn er veel mooi gevulde schoenendozen
ingeleverd! Hiermee kunnen er veel kinderen blij
gemaakt worden. Dank u wel!
Meester Jaap gaat dinsdag 4 december alles
inleveren bij het verzamelpunt in Amsterdam en
Edukans zorgt voor de verzending in containers.

Advent
Op zondag 2 december is de eerste adventkaars
aangestoken in de kerken en bij sommige mensen
misschien ook thuis. Advent betekent letterlijk
‘Komst’ en is de periode van voorbereiding op
Kerst. Het duurt nu nog 4 weken voor het kerstfeest
is. In deze tijd kijken we uit naar het feest van de
geboorte van Jezus en steken we op school elke
maandag een nieuw lichtje aan. We zingen daarbij
het lied; “Jij bent licht voor de wereld”.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oefensoftware op school
Steeds meer wordt er bij de lesmethodes software
geleverd waarmee kinderen in de klas extra kunnen
oefenen. We beschikken nu ook voor STAAL
spelling en woordenschat over schoollicenties.
Natuurlijk blijven de leerkrachtgebonden lessen
belangrijk voor de instructie en het samen oefenen.
Het voordeel van de oefensoftware is dat kinderen
zelfstandig extra kunnen oefenen op niveau en
directe feedback krijgen. Omdat het veel auditief is,
is het noodzakelijk dat kinderen “oortjes” gebruiken.

Naschoolse activiteiten
NSA de komende week:
Maandag 3 december
➢ Proefjesclub, groep 3 - 5
➢ Panna Knock out, 5 - 8
Dinsdag 4 december
➢ Schaken, groep 6 - 8, laatste les
Donderdag 6 december
➢ Studiedag, geen naschoolse activiteiten
Vrijdag 7 december
➢ Vrije Gym, groep 3-5

Veel kinderen in de groepen 7 en 8 hebben hun
eigen oortjes al in hun la. We zouden het heel fijn
vinden als alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8
eigen oortjes op school kunnen gebruiken.
Misschien kunt u ze van thuis meegeven, of is het
nog net op tijd een tip voor 5/12.

Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:
Deze week geen extra nieuws.

