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We vieren deze week op school het feest van de komst van onze Heiland
Jezus Christus. Hij kwam op de wereld om te redden wat verloren was.
Dat is een zin die we makkelijk zeggen en waarvoor we God van harte
danken en prijzen! Halleluja!
Voor onze kinderen kan het ook een vreemde zin zijn. Wat was er dan
verloren? Als je iets verliest ben je het kwijt. Wat waren we kwijt? Vaak
ervaren we niet dat we iets kwijt waren in onze relatie met God.
Gelukkig niet, want het kerstfeest heeft al lang geleden plaatsgevonden.
Jezus heeft al overwonnen. En wat we kwijt waren, het Leven, dat
hebben we al weer terug. In Christus zijn we verlost, Hij heeft ons
teruggevonden, zoals een herder zijn vermiste schaap terug vindt.
Ik wens iedereen hele fijne gelukkige feestdagen toe!

Het gevonden schaap
Het schaap verloren, weggedwaald,
Ontheemd, alleen, de kudde uit het zicht
Terwijl in de verte straalt
het eerste morgenlicht
De donkere weg
Gevaar!
De weg naar de dood
redding is daar
De herder draagt
de verdwaalde thuis
gevonden!
Halleluja!
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Ouderavond over IKC-vorming
Op donderdag 18 januari 2018 hebben we een ouderavond over de vorming van de school
tot een integraal kindcentrum (IKC). Op deze avond willen we informatie geven over hoe
het traject tot nu toe gelopen is, welke doelen we met een IKC nastreven en hoe dat er in
de praktijk uit gaat zien. U kunt kennismaken met Machteld van den Berg, manager van
CKO De Herberg. Er is ruimte voor gesprek en voor het stellen van vragen. We hopen op
een grote opkomst op donderdag 18 januari 2018. Na de kerstvakantie komt er een
definitieve uitnodiging met agenda. Om een indruk te hebben van de opkomst verzoek ik u
om zich aan te melden zodat we weten welke ruimte we kunnen gebruiken. U kunt dat
doen door een mailtje te sturen naar:

Florion is op zoek naar een ouderlid,
voor de Ondersteuningsplan Raad (OPR) van
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zwolle
(voor drie vergaderingen per jaar)

Schoolvereniging Florion vorm binnen het Samenwerkingsverband en eigen ‘deelregio’ bestaande
uit de Florion scholen in Zwolle, Hattem, Heerde, Kampen, Rouveen en Hasselt.
De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het vaststellen en wijzigen van het
Ondersteuningsplan. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden/
schoolraden van de scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet
uit een van de medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
Wil jij met een kleine groep ouders en leerkrachten van
andere schoolbesturen het beleid van het
Samenwerkingsverband toetsen en borgen, dan kun je
aanmelden bij Florion Onderwijsondersteuning.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met:

Ma. 08-01-2018
Do. 18-01-2018

Koffiedrinken ob/mb van Houtenlaan
Ouderavond over de mogelijke komst van een peuterspeelzaal en
kinderdagverblijf.
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Pleinwachtrooster
18-12-2017
18-12-2017
18-12-2017
19-12-2017
19-12-2017
19-12-2017
21-12-2017
21-12-2017
21-12-2017
22-12-2017
22-12-2017
8-1-2018
8-1-2018
8-1-2018
9-1-2018
9-1-2018
9-1-2018
11-1-2018
11-1-2018
11-1-2018
12-1-2018
12-1-2018

Schatgraver
12.00-13.00 uur

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

Kerstvakantie
Van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari 2018 is het kerstvakantie. Ik wens
iedereen alvast mooie en fijne weken toe.

Koffiedrinken
Op maandag 8 januari 2018 bent u vanaf 8.30 uur van harte welkom in de hal van de
Schatgraver aan de van Houtenlaan voor een kopje koffie of thee.
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Geen stille nacht!
Vanaf vorige week mogen wij weer
drama-lessen geven aan de kinderen
in groep 6 en 7. Daar zijn wij heel blij
mee en we zijn weer met frisse
creativiteit gestart.
In de eerste les maken we kennis met
elkaar en vertellen we onze twee
grondregels. Daar hechten we aan,
omdat dat iets doet met veiligheid en
respect, zodat de kinderen beter
durven te experimenteren met stem,
mimiek en bewegen. Dat is een
voorwaarde om lef te kunnen tonen!
De eerste les draaien we alvast een beetje warm; in twee- en drietallen een superklein
toneelstukje maken, aan de hand van drie gegeven zinnen. Dat is voor sommigen al een
hele stap, ook al duurt zo'n klein toneelstukje soms maar een minuut. Ieder krijgt een vet
applaus en we juichen toe dat de kinderen hun geluid en bewegen willen vergroten, dan
wordt het echt een Dramaaah!
Komende weken studeren we het stuk:
'Geen stille nacht' in. Rumoer in de herberg
dus...
Er gaat de komende weken op allerlei
gebied weer veel geleerd worden!
Gaaf om dat proces te mogen begeleiden
en altijd lekker vooraan te zitten;-)
Groet,
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