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Adoptie:
In schoolweek 12 hebben we € 34,55 opgehaald
voor 3 adoptiekinderen.
Kind op maandag:

Blijf wakker!
Marcus 13:28-32.33-37 / Jesaja 11:1-10
Deze week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat eigenlijk precies? Jezus vertelde er zelf bijzondere verhalen over. Over
een vijgenboom, die laat zien dat de zomer
eraan komt. Over een deurwachter die op de
uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we
ook uit het boek Jesaja. Hij verwachtte dat er
een nieuwe tijd zou aanbreken.
Regel van de week:

Algemeen:
Afgelopen week hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Wij kijken hier met een goed gevoel op terug. Tijdens de gesprekken hebben wij als
partners in education (ouders en leerkrachten), gekeken naar de ontwikkeling
van uw kind en naar datgene wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen
presteren.
Op vrijdag 28 november heeft Gabriëlla (groep 6) een zusje gekregen. Zij
heeft de mooie naam Isabella Drok gekregen. Wij feliciteren Gabriëlla,
Cees en hun ouders van harte met dit kleine wondertje en wensen hen veel
geluk en gezondheid toe. Moeder en dochter zijn vrijdagavond weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Deze week verwelkomen wij Glennis Netze, zusje van Beyoncé (groep 7), in
groep 1. Al jaren liep zij rond in het gebouw en op het schoolplein, maar nu is
dan eindelijk de dag aangebroken dat ze 4 is geworden. Glennis, wij wensen
je een fijne tijd op De Tamboerijn.
Sinterklaasfeest
Op woensdag 3 december is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 3. Om 8.30
uur worden de kinderen uit groep 1 en 2 verwacht in de gymzaal aan het Heerenlaantje. Groep 3 zal rond 9.30 uur met de juf naar de gymzaal lopen. De
kinderen mogen natuurlijk hun pietenpak aan. (Denkt groep 3 er ook aan om
gymschoenen mee te nemen?!)
Vrijdagochtend hoopt Sinterklaas onze school weer te bezoeken. De kinderen
zullen gezamenlijk rond 08.30 uur Sinterklaas opwachten aan de voorzijde
van de school. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om Sinterklaas
met ons te ontvangen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen voor 08.30 uur hun surprise in de klas
brengen.

Kinderen en hun sociale talenten:
Samen spelen/werken!
Activiteiten:
Wo 03/12: Pietengym voor groep 1, 2 en 3
Vr 05/12: Sinterklaasfeest
(’s middags zijn alle kinderen vrij)
Afwezige Medewerkers:
Ma 08/12: Dhr. Niels Verbaas
Gefeliciteerd:
Di 02/12: Shewlon Hazendonk (11 jaar)
Wo 03/12: Rosalie Steenbergen (7 jaar)
Do 04/12: Glennis Netze (4 jaar)
Vr 05/12: Levi de Gans (5 jaar)
Gilles Mul (11 jaar)
Za 06/12: Tim Geloudemans (12 jaar)
Zo 07/12: Joël Hollander (8 jaar)

Kerstfeest
Wat fijn dat al vele ouders hebben aangegeven (samen met hun zoon of dochter) een gerecht te willen bereiden voor het ‘kerstdiner’. Mocht u nog niet in
de gelegenheid zijn geweest, dan hopen wij van harte dat u deze week ook
kenbaar maakt hoe u en uw kind een steentje willen bijdragen aan deze
avond.
Voor vele groepen zijn wij nog op zoek naar de ‘nieuwjaarsbubbels’.
Nieuws uit de groep:
Op dinsdag 16 december zijn de groepen 4 en 5 uitgenodigd om te komen
schaatsen op de ijsbaan in het centrum van Gorinchem. Hier ontvangt u binnenkort meer informatie over. Wilt u deze ochtend (08.45-11.15 uur) meehelpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van groep 4 of groep 5.
Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!
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