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1/2d . Juf Madelon zal de komende tijd de
directie gaan ondersteunen.
Wij zijn blij dat het ons gelukt is om intern de
werkzaamheden te kunnen
Agenda
verdelen. Voor de leerlingen zijn
alle leerkrachten bekenden en zij
Donderdag 20 dec
zijn allemaal ingewerkt in onze
Kerstdiner en
school.
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

Kerstdiner en kerstmarkt.
Donderdag 20 december begint om 17.00 uur,
buiten op het schoolplein van het
hoofdgebouw, de kerstmarkt.
Daarnaast zal, zowel op het hoofdgebouw als
op de Brug, een echt koor kerstliederen zingen
onder begeleiding van juf Renée en juf Ellen.
Het kerstdiner start om 17.30 uur en wij
kunnen niet wachten om de chique geklede
kinderen te mogen ontvangen.
Voor de ouders is allerlei lekkers te koop op de
kerstmarkt, zodat ook zij niet meer hoeven te
koken op de twintigste.

leerkrachten.

Klein directie berichtje
Dit schooljaar zal mijn kerstvakantie
iets eerder beginnen dan de rest
van de school. Deze week zijn mijn
man en ik 30 jaar getrouwd en
vieren wij dit met ons gezin. De
kerstmarkt en het kerstdiner op
school gaat dit jaar aan mijn neus
voorbij. Dinsdag is mijn laatste
werkdag van dit jaar. Ik wens jullie
nu vast fijne feestdagen en een
gezond 2013.

Afscheid en wisseling van

Deze week nemen wij afscheid van juf
Caroline. Juf Caroline heeft de afgelopen
anderhalf jaar juf Annick vervangen die tijdelijk
in New York woont. Wij bedanken Caroline
voor haar geweldige inzet voor onze school.
Nu is het verlof van Annick met een half jaar
verlengd en dit veroorzaakt bij ons een kleine
verschuiving. Meester Roy zal de taken van juf
Caroline/Annick over gaan nemen voor dit jaar.
In groep 5/6 zal juf Dorota meer dagen voor
de groep staan, aangevuld op een aantal
maandagen door juf Julia. Juf Julia is weer
volledig hersteld en dus ook weer inzetbaar
voor haar groep 8 samen met juf Katja.
Behalve deze verschuiving zal ook juf Lies van
groep 3/4 extra gaan werken en wel in groep

NEO2 wint prijs!
Technocentrum Flevoland hield
zaterdag 8 december de regiofinale
van de First Lego League bij MBO
College Lelystad van ROC
Flevoland. Er werd deelgenomen
door 18 teams van basisschoolleerlingen en leerlingen van het
voortgezet onderwijs. Onze NEO 2
klas deed ook mee.
Robots en presentaties
Tijdens de regiofinale voeren
leerlingen met hun LEGO-robot
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missies uit op speciale speeltafels. Met de
missies verzamelen zij punten. In de
2012/2013 Senior Solutions Challenge hebben
de kinderen uit NEO2 onderzoek gedaan naar
ouder worden en hoe dit iemands vermogen
beïnvloedt om zijn of haar levensstijl te
behouden. Ze hebben gekeken naar speciale
robots die kunnen helpen bij mensen met een
hulpvraag. De kinderen hebben ook een oma
geïnterviewd. Ze hebben hun ideeën
gepresenteerd aan een jury. Al maanden
waren de kinderen aan het oefenen met de
materialen. Het werd ons niet makkelijk
gemaakt, omdat de robot en het
computerprogramma een paar keer crashten.
De opdrachten moesten toen weer opnieuw
worden ingevoerd. Zelfs afgelopen
vrijdagmiddag ging het nog mis. Dankzij de
vader van Daan en het doorzettingsvermogen
van de kinderen konden ze zaterdag een
mooie robot presenteren. Ook hebben we hulp
gehad van Robin, een student van de
Windesheim Hogeschool. Tijdens de regiofinale
werden we aangemoedigd door vele ouders.
Hartelijk dank voor deze geweldige steun. De
jury vond dat de kinderen van NEO2, van alle
deelnemers, de mooiste robot hadden
gebouwd. Ze ontvingen een prachtige beker.

Broodje Knapzak
Met de kerstgedachte in ons achterhoofd,
vragen wij u vriendelijk een eventueel

openstaand bedrag voor de overblijf nog voor
de kerstvakantie over te maken.
Agenda
Zo gaan we allemaal weer fris en
zonder schulden het nieuwe jaar
Donderdag 20 dec
Kerstdiner en
in!
kerstmarkt
Kerstvakantie 24 dec
t/m 4 jan.

