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Agenda voor de maand december:
4 december: Sintviering op school.
8 december: Kerstknutsel ochtend.
17 december: Kerstdiner op school, vanaf 17.15 uur tot 18.30 uur
18 december: alle kinderen om 12:00 vrij!
21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie!
6 januari: studiedag, alle kinderen zijn vrij

Jarigen in november:
Vrijdag 11 december: Pip Stalenburg
Zaterdag 19 december: Mandy Berghuis
Dinsdag 29 december: Juf Caroline
Allen alvast een gezellige verjaardag toegewenst!!!!!

Voorwoord nieuwsbrief december
Ook in deze nieuwsbrief van december heet ik jullie allen in de
Nieuwsstroom en in het Dijkoverzicht van harte welkom.
Het eerste Jeelo project zit erop en wat zijn we enthousiast! Een
prachtige eerste ervaring en alle kinderen weten nu wat Jeelo tijd is! Dit
schooljaar gaan we nog drie projecten draaien. Wij kijken er samen al
naar uit.
Met de ouders van de klankbordgroep ga ik op woensdag 2 december de
eerste ervaringen van Jeelo evalueren. Naast onze nieuwe website van
Opwaardz zal ik de klankbordouders ook meenemen in het proces van de
fusie in Olst-Boskamp. Het is een ingewikkeld proces en in deze Corona
tijd niet makkelijk. Het is vanuit school stiller maar achter de schermen
hebben we veel gedaan. Om ouders mee te nemen in het proces zal er
voor de kerst nog een online informatie avond georganiseerd worden,
we zullen antwoorden geven op de gestelde vragen en we zullen
vertellen waar we de afgelopen periode mee bezig zijn

geweest. U ontvangt hiervoor een brief met uitleg en een link om online
in te kunnen loggen. In Olst verwelkomen we begin december ons
nieuwste teamlid onze schoolhond. Zijn naam is Odin Opwaardz, Odin zal
als hij wat groter is, ingezet worden bij verschillende schoolse taken als
steun voor kinderen, “gesprek “partner, verzorging en
verantwoordelijkheid. Wij zijn allemaal heel blij met deze nieuwe
uitdaging. In Welsum vordert de nieuwbouw in het dorpshuis en is de
laatste fase van afwerking gestart. Net na de voorjaarsvakantie gaan we
over naar de nieuwe locatie. In het Dijkoverzicht leest u hierover meer.
Net als andere jaren zijn er volop activiteiten in de feestmaand
december. Het zal er anders uit komen te zien dan anders. Natuurlijk
zorgen we ook nu voor de gezelligheid en de saamhorigheid voor de
kinderen. Sinterklaas komt online langs, de surprises zijn er in de
bovenbouw groepen en de kerstbomen zijn besteld. Wij zorgen ook dit
jaar voor een fijn en gezellig feest maar wel op een passende en
bijzondere manier! Rest mij verder om jullie, namens alle teamleden,
allen te bedanken voor de steun tijdens de eerste helft van het
schooljaar. Daarbij wensen we jullie allen fijne feestdagen in huiselijke
kring toe. Geniet en zorg voor elkaar en blijf gezond. Tot volgend jaar.
Hartelijke groet,
Claudia

Kerstfeest op school. De kinderen mogen een bord en bestek
meenemen. Het kerstkoor is, via een YouTube livestream, te volgen u
krijgt daar binnenkort nog een link voor.

Quote van Ayla:

Informatie voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8
Christelijk College de Noordgouw in Heerde
Dit jaar kunnen we helaas geen enkele basisschool bezoeken om ouders te vertellen over de
Noordgouw. Ook zijn de fysieke open avonden omgezet in online-avonden. Om toch aan betrokken
collega’s, leerlingen en ouders te vertellen wat voor school de Noordgouw is, hebben we een filmpje
gemaakt. Hieronder vinden jullie de link naar het voorlichtingsfilmpje die jullie kunnen delen met
jullie leerlingen en de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8.

https://youtu.be/i-3EYFZsj4c
Met vriendelijke groeten,
Heidi Pals – van Oldenbeek
Afdelingsleider brugklassen
CC de Noordgouw
0578-693411

Zone. College in Twello
De open dagen die gepland staan op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 2021 gaan in een andere vorm
plaatsvinden. Zeer waarschijnlijk gaat dit op inschrijving. Op dit moment zijn wij druk bezig om te
inventariseren wat de mogelijkheden zijn, die passen binnen de gestelde regels. Naast een bezoek
aan onze school, waarbij wij een beperkt aantal leerlingen uit groep 8 met hun ouder/verzorger
kunnen rondleiden, komt er een online gedeelte met een interactieve webinar waarbij het mogelijk is
om digitaal vragen te stellen die tijdens de webinar beantwoord gaan worden. Zodra hierover meer
informatie bekend is mailen wij u. Speciaal voor de ouders/verzorgers van uw groep 8 leerlingen
bieden we de mogelijkheid om hun interesse nu al kenbaar te maken door een mailtje te sturen
naar: twello@zone.college. Wij noteren dan hun gegevens en houden ze op de hoogte. Meer
informatie over onze open dagen wordt ook bekend gemaakt via de
pagina https://vmbozone.nl/open-dagen-twello
Aanmelden voor schooljaar 2021-2022 kan digitaal vanaf maandag 25 januari 2021. Vanaf die
datum staat het digitale aanmeldformulier op onze website. Voor deze datum nemen wij geen
aanmeldingen in behandeling. Vanaf 230 aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt om met een
wachtlijst te werken, omdat wij de kwaliteit van ons onderwijs willen waarborgen en al onze
leerlingen een veilige plek willen bieden.

