Nieuwsbrief 21 december 2018
In donkere dagen
Tijden van kou
Lichtjes en warmte
Dat wensen wij jou
Reflectie
Kort stilstaan
Samen, met elkaar
Liefde
Met aandacht
Vertrouwd en dierbaar
Fijne kerstdagen
en dan op naar
een mooi en stralend
gelukkig nieuwjaar!

Kerstviering
Wat was het gisteren een geslaagd en sfeervol kerstfeest! Fijn dat er zoveel ouders rondom de
taartpunt waren verzameld om te luisteren naar de kerstliederen die de kinderen hadden
ingestudeerd. Ook op het plein was het heel gezellig daarna! Wat was er ook veel zorg aan de
aankleding en de hapjes besteed en wat hebben de kinderen gesmuld. Dankjulliewel allemaal voor
jullie aanwezigheid en bijdrage aan dit prachtige feest. Veel complimenten ook aan de
kerstcommissie voor de goede organisatie!

Vanuit de OR

Ramen lappen
Er hebben zich tot nu toe 9 ouders aangemeld voor het ramen lappen
op zaterdag 5 januari 2019. Wij zoeken dringend meer hulp, zodat de
klus ook snel geklaard is. Het bedrag dat school hiermee uitspaart
voor een schoonmaakbedrijf, wordt overgemaakt aan de
oudervereniging, zodat hiermee weer leuke activiteiten voor de
kinderen kunnen worden georganiseerd. Aanmelden kan via http://ramenlappen.bs-loshoes.nl/

Vanuit de MB
Grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject
De groepen 4 van Boraya en Carla/Mirjam krijgen maandag na de kerstvakantie bezoek van Anke
Senker, grafisch ontwerpen en Ulrich Bärenfänger, acteur. Zij gaan met de kinderen een
grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject doen met als thema “Heimat/Thuis”. Aan dit project
nemen 10 basisscholen uit de grensstreek deel met subsidie van de Euregio.
Deze kunstenaars gebruiken hierbij een tweetalig kinderboek. Het boek gaat over twee vrienden die
zich afvragen: Wat is ‘Heimat’? Hoe ruikt, smaakt en voelt je ‘thuis’? Ruikt ‘Heimat’ naar bos en
paddenstoelen? Is het oma’s zelfgemaakte jam, groentesoep, appeltaart? De speelplek met je beste
vrienden?
Op school gaan deze kunstenaars dit boek voorlezen en als maskertheater tot leven brengen.
Vervolgens gaan de kinderen nadenken over hun eigen identiteit en ons buurland Duitsland en
maken kennis met de Duitse taal.
Na deze voorstelling krijgen de kinderen een opdracht om hun eigen “thuis” te verbeelden in een
tekening. Alle tekeningen worden verzameld in een grote (mijn-thuis)koffer.
In het museum kult Westmünsterland in Vreden (5 km van de grens) (www.kultwestmuensterland.de [1]) wordt in februari/maart een tentoonstelling gehouden van alle
tekeningen. Hiervoor krijgen jullie t.z.t. als gezin via onze nieuwsbrief een uitnodiging. Tijdens het
evenement zijn er speelse activiteiten. Zo kunnen kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten en
ontdekken zij wat Heimat betekent voor Duitse kinderen met een andere cultuur en een andere taal.

Vanuit de BB
Op de maandag en dinsdag na de kerstvakantie gaat de bovenbouw, bij goed weer, timmeren.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar zagen en hamers die we kunnen lenen. Zouden jullie deze
materialen, voorzien van naam, mee willen geven aan jullie kind of langs willen brengen bij Marloes
in de bovenbouw? Alvast bedankt!

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Uitnodiging kunstzaal Achterom voor basisschoolleerlingen om een kunstwerk van je eigen
hond of fantasiehond te maken
Het fotoalbum van het kerstfeest in de onderbouw is al op onze website geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
05-01
Ramen lappen
08-01
Kinderraad
08-01
OR
09-01
Hoofdluiscontrole
16-01
MR
28-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
31-01
Audit
05-02
Kinderraad
12-02
OR
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.

