Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 46
De goedheilig man is aangekomen in Nederland. Komende zondag komt hij naar Sluiskil.
Dat is heel erg spannend.
Volgende week is een korte week. Op vrijdag hebben de kinderen vrij in verband met een
studiedag.

Schoolfruit

Juf Ashley en juf Nele
Ze is weer terug van haar verlof. Juf Ashley is aan de slag in groep 5 op woensdag, in
groep 1 op donderdag en in groep 4 op vrijdag.
Juf Nele zal in december met zwangerschapsverlof gaan.
We wensen haar een mooie tijd met haar gezin.

Squid Game.
Wellicht komen de onderstaande tekens u bekend voor? Als u Netflix opent ontkomt
u er bijna niet aan, de Koreaanse serie ‘Squid Game’.

De serie was een sensatie in de bovenbouw en de reden dat uw zoon of dochter
weer het gouwe ouwe spel ‘Annemaria Koekoek’ speelt. Ook online zijn er steeds
meer parodies, spellen en memes te vinden. De bovenbouw heeft dit fenomeen
besproken en we waren het met elkaar eens dat dit een show is voor volwassenen
en dat het geweld dat zich afspeelt in deze serie absoluut geen plaats verdient bij ons
op school of het schoolplein. We hebben samen regels opgesteld voor het spel
Annemaria Koekoek, zodat ons standpunt als bovenbouw duidelijk is voor ieder die
met ons meespeelt en wij kunnen genieten van het spel zelf.
Echter merkten wij dat enkele leerlingen van de midden en onderbouw ook in
aanraking zijn gekomen met deze serie en het geweld dat erbij komt kijken. Kinderen
uit de midden en onderbouw kunnen zonder uw hulp als ouder en ons als
leerkrachten, dit geweld geen plek geven en gaan het onderdeel maken van hun spel
op het plein, in de klas en wellicht in huis. U kunt uw kind(eren) helpen door de
inhoud te bespreken en uit te leggen dat het televisie is en dus niet in het echt kan.
We hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt.

Een bericht vanuit de Emmäus parochie.
Strakjes…
Strakjes is het Kerstmis.
Mensen kijken er naar uit.
Dat merk je aan alles.
Die tijd van uitkijken naar Kerstmis
noemen we Advent.
Misschien heb je thuis wel een Adventskalender,
of steek je kaarsjes aan op de Adventskrans.
In de Kerk doen we dat ook.
We hebben daar een
grote groene Adventskrans
met vier grote kaarsen.
Die steken we aan,
iedere zondag voor Kerstmis één.
Ook luisteren we naar bijzondere verhalen over wat God voor de mensen wil
doen.
Ben je benieuwd?
Kom dan op zondag naar de Kerk en doe tijdens de viering mee met de
kindernevendienst.
Van harte welkom!
Vriendelijke groeten
van de pastores van de Elisabeth-parochie
Emmaüskerk - Alberdingk Thijmstraat 2 – Terneuzen
INFO: www.eparochie.nl
In de bijlage zit een overzicht met de kindernevendiensten.

De vakanties en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022.
De vakanties
Kerstvakantie: 24-12 tot en met 07-01
Couleur Locale: 25-2
Carnavalsvakantie: 28-02 tot en met 04-03
Paasvakantie: 15-04 tot en met 18-04
Meivakantie: 25-04 tot en met 06-05
Hemelvaart: 26-05 en 27-05
Pinksteren: 05-06 en 06-06
Couleur Locale 7-6
Zomervakantie: 22-07 tot en met 04-09
De studiedagen
Studiedag: 26-11
Studiedag: 4-4

Belangrijke data:
• 25 november: Rapporten worden meegegeven.
• 29 november tot 3 december: rapportgesprekken (online).
• 30 november: Robotica voor groep 7/8.
• 1 december: Sinterklaasfeest.
• 1 december: De Finale van de Voorleeswedstrijd.
• 23 december: Kerstfeest.
Een heel fijn weekend toegewenst!
Team Het Mozaïek

