
Nieuwsbrief   

EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Chantal Overveld, 19 jaar en woon in Ruurlo. Mijn hobby’s 

zijn: leuke dingen met vrienden doen en wandelen. Ik heb twee 

jaar de opleiding Verzorgende IG gevolgd en stage gelopen bij 

ouderen. Tijdens deze opleiding kwam ik 

erachter dat dit echter toch niet was wat 

ik wilde. Kinderen vond ik altijd al 

geweldig, daarom heb ik de keuze 

gemaakt om een niveau lager te gaan 

doen. Ik ben aan het  oriënteren of dit 

echt iets is wat ik wil. Sinds een paar 

weken ben ik begonnen aan mijn nieuwe 

stage in groep 3/ 4. Ik heb het nu al onwijs 

naar mijn zin hier. Mijn stagedagen zijn 

maandag, dinsdag en woensdag. Ik zal 

tot ongeveer februari op de Kraanvogel 

blijven. 

 

SPORTSCHOOL 

Vrijdag 18 november was de Kraanvogel met de groepen 5 t/m 8 

te gast bij IndoorSport Vorden. We hebben kennis gemaakt met 

cardiofitness en streetdance. Vooral streetdance was een feestje 

voor iedereen. Indoorsport, dankjewel voor jullie gastvrijheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

5 december 

 

Sinterklaasviering 

 

 

9 december 

 

Studiedag leerkrachten/ 

leerlingen vrij 

 

 

13 december 

 

Informatieavond 

overblijfouders 

19.30 -20.30 uur 

 

 

16 december 

Herdertjestocht Vorden 

 

 

19 december 

 

Bezoek kerststallen 

Groep 1 t/m 6 

 

 

22 december 

 

Kerstviering 

Inloop 18.15 uur 

Aanvang musical 18.30 uur 



PIETENGYM 

Maandagmiddag 28 november hebben de kinderen uit groep 3 en 4 in de schemering van 

de namiddag geoefend hoe het is om “Piet” te zijn in het donker. Alle lampen van de zaal 

waren uit. Sinterklaas had een appje gestuurd met het verzoek de juiste vaardigheden die 

alle Pieten plezier geven nog eens goed te oefenen 

 

We hebben op het dak gelopen, pakjes in de 

schoorsteen gegooid, een koprol gemaakt, 

gesprongen van dak tot dak en gekropen. 

 

Wat was dit leuk! 

 

 

 

 

TERRACOTTALEGER IN PIETENSTIJL  

In groep 7/8 zijn ze begonnen aan het 

thema China bij het vak taal. Uitgebreid 

hebben ze gesproken over de gewoonten, 

de taal, de toeristische trekpleisters. Op een 

middag hebben ze een terracottaleger 

gemaakt (terracotta soldaten werden 

begraven bij het graf van de eerste keizer 

van China om het te verdedigen). Het leger 

van groep 7/8 bestond uit wel heel 

bijzondere soldaten….., namelijk PIETEN! Ook 

de juf moest er aan geloven. Dit zorgde voor 

veel hilariteit zorgde bij de kinderen 

 
 

HERDERTJESTOCHT 

Dit jaar wordt er op vrijdag 16 december weer een herdertjestocht georganiseerd in Vorden.  

Iedereen kan voor zichzelf in eigen tempo de tocht lopen. De route is ongeveer 2 kilometer 

lang. Volg de lichtjes die langs de hele route staan en zoek de sterren. Zo hoor en zie je het 

hele kerstverhaal. 

 

Starten kan tussen 17.00 - 17.45 uur bij de Christus 

Koningkerk aan Het Jebbink 8 in Vorden.  

De route eindigt bij de Dorpskerk aan de Kerkstraat. 

Onderweg is er mogelijkheid tot het geven van een vrije 

gift voor de onkosten. De herdertjestocht is voor kinderen 

leuk, maar ook voor volwassenen is het zeker een 

aanrader. 

 

Loop je ook mee? Neem gerust mensen mee die je kent. 

Of geef het door aan anderen die misschien wel willen 

lopen 

 



GLAZEN POTJES GEVRAAGD 

 
We zijn op zoek naar glazen potjes (van groente, appelmoes e.d.) voor het activiteitencircuit 
van groep 1 t/m 4.   

 
Wil u deze potjes schoon en zonder etiket meegeven naar school? Ze kunnen ingeleverd 
worden in de doos bij de klas van groep 3-4.  
 

Alvast bedankt!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTVIERING OP SCHOOL 

 
De kerstviering is dit jaar op donderdag 22 december. De avond start om 18.15 uur met een 

inloop. Om 18.30 uur begint de musical; deze duurt een klein uurtje.  Van 19.30 tot 20.30 uur is 

er een samenzijn op het plein. Opa’s, oma’s, broertjes/zusjes, vaders en moeders; iedereen is 

van harte welkom! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

OVERBLIJFROOSTER 

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de komende twee weken.  

 

Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht 

van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15 

uur naar buiten.  

 

Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden. 

 

 

 

 

 


