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Vandaag namen we afscheid van F van Z. F is jarenlang als schoonmaker
aan de school verbonden geweest. Fred was steeds in dienst van het
schoonmaakbedrijf en niet van de school. Maar het schoonmaakbedrijf
van de school wisselde nog wel eens, terwijl F bleef. Dat typeert F als
schoonmaker. Trouw in zijn werk, zich nauw verbonden voelend met de
school, altijd loyaal. Het afscheid valt F niet makkelijk. F is niet iemand
die “stilletjes” van zijn pensioen wil gaan genieten. Achter de geraniums
is niets voor hem. Hij wil graag verbonden blijven met de school.
Gelukkig kan dat ook. Niet meer als schoonmaker, dat zal worden
overgenomen door anderen, maar als vrijwilligers zal F beschikbaar
blijven om te helpen in het onderhoud van het plein en de
groenvoorziening daarop. We wensen F van harte Gods zegen en
nabijheid toe bij de start van deze nieuwe levensfase!

Sinterklaas en kerst
De drukke decembermaand is weer begonnen. Met donkere dagen, regen
en kou. Ook met de warmte binnen, de lichtjes en gezelligheid. Door
samen feest te vieren voelen we ons meer verbonden met elkaar. We
vinden dat belangrijk op school. We zijn meer dan een leergemeenschap. We zijn vooral ook een leef-gemeenschap. Samen spelen
we, werken we en leren we. Samen groeien we op. Bij het
sinterklaasfeest ligt het accent op de gezelligheid en het geven aan
elkaar, het genieten met elkaar. Een feest dat gevierd wordt midden in
de wereld waarin wij leven en waaraan we ook onze eigen invulling
mogen geven. Bij kerstfeest gaat het om heel wat anders. Dan gaat het
over de redding van de wereld. De redding van ons leven! Door de komst
van Jezus Christus kwam het licht in de wereld. Het licht van redding en
hoop! Dan staat de dankbaarheid centraal. Dankbaar voor wat we met
elkaar mogen ontvangen en dat dan ook vieren. Vieren in eerbiedige
verwondering over zo’n goede God! Ook dan voelen we ons verbonden
met elkaar. Verbonden doordat we samen één vader hebben.

ma. 4 december 2017
di. 5 december 2017
wo. 13 december 2017
Do. 18-01-2018

Maandelijks gebed voor de school (8:30-9:30)
Sinterklaas op school
terugkomdag Het Speelwerk
Ouderavond over de mogelijke komst van een
peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.
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Pleinwachtrooster
Hieronder vindt u het pleinwachtroosters. De laatste tijd komt het af en toe voor dat
mensen hun pleinwacht vergeten. We denken dat dat komt door er soms mensen op het
rooster staan die zich niet zelf hebben ingeschreven, maar zijn ingedeeld. Ouders die geen
datum van hun voorkeur hebben opgegeven en niet hadden aangegeven dat ze helemaal
niet konden, zijn ingedeeld. Als extra herinnering zal ik daarom de ouders die er de
komende twee weken op staan een herinneringsmail sturen.
We zijn heel blij dat er ouders zijn die soms extra willen lopen. We beseffen heel goed dat
het lopen van pleinwacht een belasting is voor veel ouders. Het wordt hierdoor mogelijk
dat leerkrachten even pauze hebben en het bespaart veel tijd en geld!
Op donderdag 7 december 2017 is er ook een gaatje in het rooster. Is er een ouder die op
donderdag 7 december pleinwacht wil lopen op de Schatgraver aan de Van Houtenlaan van
12.00-13.00 uur?
Schatgraver
12.00-13.00 uur
4-12-2017
4-12-2017
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Marshof
12.15-12.45 uur

maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

Pagina 2 van 6

Staking op 12 december 2017??
Er is een mogelijkheid dat er opnieuw een stakingsdag komt. Niet iets waar ik naar uit kijk.
Maar de geluiden van de vakbonden en het ministerie geven me niet veel hoop. Het
ministerie zegt te willen investeren in de aanpak van werkdruk het onderwijs, maar vraagt
gelijk ook om bezuinigingen. Het ministerie wil wel salarissen verhogen (met slechts 3 %,
maar toch) maar vraagt ook gelijk om het afschaffen van zogenaamde bovenwettelijke
regelingen, waardoor het onderwijs in feite zijn eigen salarisverhoging moet betalen. De
vakbond PO-in-Actie heeft laten weten dit niet te accepteren en ook andere bonden stellen
zich achter de actie op. Als het ministerie niet voor 5 december aan de eisen tegemoet
komt is de kans op staking op 12 december groot.
Ik weet nog niet wat dat voor de Schatgraver betekent. Hoe groot de actiebereidheid is
onder het personeel. In oktober zagen veel leerkrachten van actie af omdat er nog
onderhandeld werd. Dat zou nu anders kunnen zijn. Zodra ik weet wat er op de Schatgraver
gaat gebeuren zal ik dat laten weten. Ik meld het vast zodat u er wellicht rekening mee
kunt houden.

5 december Sinterklaasfeest!
Wat is er toch aan de hand...?
Dinsdag zat er een zielig pietje op het plein. Sinterklaas was haar vergeten mee te nemen.
Donderdag was er een verwarde brief van de Sint en vandaag waren de stoelen in plaats
van de schoenen gevuld...?
Nu maar hopen dat de aankomst dinsdag (8.45) wel vlekkeloos verloopt.
Ouders, broertjes, zusjes zijn welkom om op het plein dit feest met
ons mee te vieren, dus blijf gerust even wachten nadat u uw kind in
de klas heeft gebracht.
Om 9.00 blijft de Sint nog even op het plein
om de 2- 3-jarigen ook een hand te
schudden. We hopen op een leuk en kleurig
feest!
Een feestelijke groet, van de Sintcommissie
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Beste ouders,
Twee keer per jaar houden we op De Schatgraver een goede doelen actie omdat we het
erg belangrijk vinden kinderen te leren dat ze deel uit maken van een samenleving en dat
we met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar.
Ook dit jaar willen we de Zwolse kerstpakkettenactie steunen die georganiseerd wordt
vanuit de Koningskerk.
De organisatie “ZWOLSE KERSTPAKKETTENACTIE” maakt 2.000 gezonde feestdozen. Deze
zijn voor de sociale minima in Zwolle zoals de Voedselbank en daklozenopvang Stichting
Vrienden van de Herberg.
Op www.kerstzwolle.nl kunt u hierover meer informatie vinden.
Samen met de kinderen willen we een steentje bijdragen aan dit mooie initiatief.
De kinderen mogen spullen meenemen die in de kerstpakketten zullen worden gedaan. U
vindt hieronder een lijst met spullen die nodig zijn. De benodigdheden die rood gedrukt
zijn worden extra op prijs gesteld omdat die (leert de ervaring) minder vaak gedoneerd
worden.
Wasmiddel (i.v.m. lekkende flessen het liefst wasbuiltjes), koffie, soep, thee, houdbaar
broodbeleg, rijst + mix/saus, noten, pasta + mix/saus, gedroogd fruit, vruchtendrank,
koeken, speelgoed voor de kinderen, bonbons/chocolaatjes, snoep, borrelnootjes, zeepen toiletartikelen, douchegel en kaarsen.
Vanaf woensdag 6 december tot en met vrijdag 15 december mogen de kinderen spullen
meenemen.
Misschien kunnen de kinderen thuis of bij buren klusjes doen voor geld waarmee ze
vervolgens zelf spullen kunnen kopen van de lijst, of kunnen ze aan mensen in hun omging
vragen of ze mee willen doen.
Met de kinderen gaan we op school ook kerstkaarten maken die in de boxen gedaan zullen
worden.
Met elkaar willen we zo een kleine bijdrage geven aan deze mooi actie!
Hartelijke groet,
Namens het hele team van De Schatgraver,
MvG en EH
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Lego league nieuws
Een aantal weken geleden hebben we de
ouders van de bovenbouw gevraagd om ons te
helpen om sponsors te zoeken om 2 nieuwe
robots voor de mindstorms aan te schaffen.
We doen dit jaar weer mee met de lego league
en de robot die we hadden was aan vervanging
toe. En we zijn superblij dat we jullie kunnen
vertellen dat we 2 nieuwe robots hebben
kunnen kopen. Via de fam. v. Keulen hebben we één robot (€350)volledig gesponsord
gekregen van het bedrijf: Zehnder. En Jaap v. Veldhuizen deed een verzoek bij ictpartners.nl. zij hebben €150 gedoneerd voor de 2e robot. De schoolraad heeft zich
garant gesteld voor het resterende deel. En we hopen dat er nog een sponsor
komt…..…
Jullie snappen dat wij hier super blij mee zijn. Het lego league team kon zich zo goed
voorbereiden op de wedstrijddag van de Lego League op vrijdag 24 november. En is er hard
gewerkt om de nieuwe robots te bouwen en te programmeren. En dat was nog een hele
klus. Tijdens de wedstrijddag konden de mannen 2 geslaagde missies laten zien.
Een ander groepje kinderen heeft zich bezig gehouden met het onderzoek. Het thema was
dit jaar Hydro Dynamics, alles wat met water te maken heeft. Anouk, Hester, Aron en Joas
hebben, na dit onderwerp goed te hebben verkend, gekozen voor waterbesparing. Wat is
de waterkringloop en hoe kun je water besparen. Door middel van hun onderzoeksvraag
hebben zij hier heel groep 8 bij ingeschakeld: Lukt het alle kinderen van groep 8 om in één
schoolweek 100 liter water te besparen. Een goed uitgevoerd onderzoek, waarbij alle
kinderen van groep 8 veel over dit onderwerp hebben geleerd. En dit vond de jury ook,
want ons onderzoek en de presentatie hebben de eerste prijs gewonnen!
Want: wat was het een top dag!
Voor alle kinderen van groep 7 en 8. Want naast het aanmoedigen van onze eigen team,
het meekijken bij de presentatie van het onderzoeksteam, waren er heel veel leuke
techniek workshops voor alle kinderen, een robot maken, solderen, elektriciteit, een bril
maken en nog veel meer: super leuk!
En naast het best gepresenteerde onderzoek heeft het totale team ook nog de
samenwerkingsopdracht gewonnen: Dus we mochten 2 prijzen meenemen!
Top gedaan: Sven, Tonney, David, Elijah, Boaz, Koen, Bastiaan, Anouk, Hester, Joas en
Aron.
De komende tijd gaan ook andere kinderen met de robots aan de slag. Het is de bedoeling
dat de kinderen die dit jaar in het lego league team zaten, andere kinderen gaan coachen
met het programmeren.
Dus wat zijn we blij met onze 2 nieuwe robots:
Zehnder en ICT-partners……..BEDANKT!!
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