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In Nederland zijn 220 jenaplanscholen, 10 jenaplanscholen
voor voortgezet onderwijs.
De scholen zijn verenigd in de njpv.
www.jenaplan.nl

Kalender 2018-2019
10 december Kinderen krijgen een opgavestrook mee voor
de kerstviering.
12 december Bezoek museum Klok en Peel. MB en BB.
12 december Meeloopdag Merlet voor groep 8.
14 december Kerstviering in de Agaat.
18 december Kerstviering; kinderen zijn ‘s middags vrij!
19 december Kerstviering voor opa’s en oma’s.
20 december Schoolschaatsen
07 januari
Start thema techniek
14 januari
MR vergadering
30 januari
Viering
Verjaardagen
1-12
6-12
10-12
11-12
13-12
13-12
22- 12
27-12
27-12

Juf Carla
Fatima Ata
Pepijn Arts
Naomi Rutten
Niek Elbers
Simon Hermans
Juf Margreet
Oskar Geurts
Arvind Manodat

Groep 1-2-3
Dag Sinterklaasje
We kijken terug op een fijne sinterklaastijd. De treinreis naar
Venlo en het bezoek aan het pietenhuis, waren een succes.
De reizigers in de trein werden spontaan getrakteerd op vele
sinterklaasliedjes!
De intocht aan de Maas blijft een bijzonder, sfeervol
evenement. De kinderen van Klein Geluk zaten op dekentjes
vooraan en wachtten ook vol verwachting op de Sint en zijn
pieten. In de aula werden Sinterklaas en zijn pieten
getrakteerd op verhalen, liedjes en dans. Het feest werd
afgesloten met cadeautjes voor alle kinderen. Dank jullie
wel!
Kerstmis
De komende 2 weken leven we toe naar Kerstmis. Op
dinsdagavond 18 december doen alle kinderen mee aan de
kerstviering op school. Traditiegetrouw dansen een aantal
kinderen uit de onderbouw als engeltjes.
Op school zorgen we voor een witte jurk en vleugeltjes. Het
is fijn wanneer de kinderen zelf voor witte sokken zorgen. U
hoort komende week welke kinderen dat zijn.

Kerstconcert in de Agaat vrijdag 14 december
Er hebben zich al kinderen op gegeven om mee te doen. Het
zou fijn wanneer de deelname nog wat groeit. Door onze
deelname geven we onze verbondenheid weer met de
leefgemeenschap binnen Sint Agatha. De komende week
gaan we gezamenlijk de liedjes oefenen. Deze liedjes zingen
we ook tijdens de kerstviering op school.
De kinderen die meedoen worden op vrijdag 14 december
18.45 uur in de Agaat. Ouders nemen plaats in de zaal. Na
afloop van ons optreden kunt u met uw kind weer naar huis
of samen bij het concert blijven.
Kledingadvies voor ons optreden: een (kerst) muts en/ of
sjaal. Kinderen die een engel zijn, dragen witte sokken. Wij
zorgen voor de rest. We bespreken de rollen de komende
week en geven dit dan tijdig aan.

Kerstviering dinsdagavond 18 december
Dinsdag 18 december zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij!
Om 17.30 uur is er in de stamgroepen een kerstmaaltijd. Het
is de bedoeling dat elk kind een aantal (ongeveer 6) “hapjes”
meebrengt. De oudercommissie zorgt voor drinken. De
komende week hangt er bij de deur van elke stamgroep een
intekenlijst. Daarop kunt u noteren welk hapje uw kind
meebrengt.
Voor de kerstmaaltijd verwachten we dat de kinderen
dinsdagochtend 18 december een bord, mok en bestek
(voorzien van naam en in een plastic zak) meenemen,
zodat wij de tafels sfeervol kunnen dekken.
Om 18.30 uur begint de kerstviering in de aula. Alle kinderen
leveren een bijdrage aan deze viering. Graag opgeven voor
de viering via opgavestrook.
Maandag krijgen de kinderen deze opgavestrook mee naar
huis.
Als het weer het toelaat, sluiten we de kerstviering buiten af
onder het genot van warme chocolademelk en glühwein.

Kerstviering voor opa’s en oma’s
Op woensdag 19 december verwelkomen we de opa’s en
oma’s van de kinderen. Ook zij mogen genieten van de
kerstviering. De kinderen komen om 8.30 uur naar school en
de opa’s en oma’s tussen 9.45 uur en 10.00 uur.
Om 10.00 uur begint de viering in de aula. Na de viering
bieden we de opa’s en oma’s koffie, thee en broodjes aan.
De kinderen krijgen in de eigen stamgroep ook lekkere
broodjes en wat te drinken. Voor de eerste pauze brengen
kinderen zelf drinken en fruit mee.
Na de broodmaaltijd mogen de kinderen door opa’s en
oma’s worden opgehaald. Dit vooraf wel melden aan de
stamgroepleiders. Om 12. 15 uur gaan de andere kinderen
zelf naar huis of worden opgehaald.
Deelname opa’s en opa’s opgeven via de antwoordstrook.

Talenten van ouders
Bij aanvang van het schooljaar hebben we aan ouders
gevraagd op welke manier ze ons een keer willen helpen,
hun talent beschikbaar stellen.
De afgelopen periode hebben we daar al dankbaar gebruik
van gemaakt.
Zo was er hulp bij het inrichten voor het sinterklaasthema,
pepernoten bakken, gaan we in de onderbouw
dennenappels versieren en gaan we hulp vragen bij het
schminken voor de kerstviering. Hartelijk dank ouders voor
jullie inzet, meedenken en hulp.

Bovenbouw
Op woensdag 12 december gaan groep 7 en 8 uit elkaar:
groep 7 gaat naar het Klok en Peel museum in Asten, groep
8 gaat een dagje meelopen op het Merletcollege.
Joop, Fatima en Sanne bereiden zich voor op de
voorleeswedstrijd. Ze hebben samen geoefend en maandag
gaan we kijken wie we als afgevaardigde van De Lindekring
naar de voorleeswedstrijd in Cuijk gaan.
We zijn de onderzoekjes voor het thema Ruimte aan het
afronden. Voor de Kerstvakantie gaan we dit aan elkaar
presenteren. Bella en Noömi hebben geprobeerd om een
excursie te organiseren naar Bolsius. Helaas, dat kon niet
vanwege de veiligheid. Wel hebben ze een pakket
ontvangen met allerlei informatie! Je ziet, wat er gebeurt als
je zelf een mail durft te schrijven!
Sinterklaas is super geweest! Iedereen heeft heel erg zijn
best gedaan op de surprises en de gedichten. Niemand heeft
verraden wie ze getrokken hadden. Helaas kost dat
Margreet een traktatie!

Museum Klok & Peel (herhaalde oproep)
Op woensdag 12 december gaan midden- en bovenbouw
naar het museum Klok en Peel in Asten. We vertrekken om
8.30 uur en zullen ongeveer 13.00 terug zijn. Wilt U rijden?
Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.

