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Vooraf.
Zondag a.s., 29 november, is het de eerste zondag van de adventstijd. We leven in deze periode
toe naar het kerstfeest, zowel op school als thuis. Helaas speelt ook hier het coronavirus ons
parten. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe we Kerst in de persoonlijke kring kunnen vieren
en ook op school hebben we onze vieringen aan moeten passen. Waar aanvankelijk een
kerstwandeling gepland stond voor het hele gezin, vieren we nu het kerstfeest in de eigen groep
met alleen de kinderen.
Toch vinden wij het belangrijk om een vorm van verbinding te kunnen beleven. Graag willen wij
daarom u een adventskaars aanbieden om zo dagelijks een moment toe te leven naar het
kerstfeest. Zo kunnen we ons samen met de kinderen, zowel op school als thuis, voorbereiden op
het naderende kerstfeest, het feest van de geboorte van onze Heiland.
Deze kaars zullen wij morgen aan de oudste leerlingen meegeven met de volgende tekst:
Steek een kaars op in het duister
Laat het Licht toe in je hart.
We wensen u een goede Adventstijd toe.
Team 1.
Juf Arina heeft te kennen gegeven dat zij na de voorjaarsvakantie zal stoppen met haar
werkzaamheden in het onderwijs. De ouders van groep 4B hebben hierover deze week bericht
gehad.
Rooster verhalen en lied van de week:
De week van 30 november
Onderbouw:
Bovenbouw:
Richteren 13 Simsons geboorte
Richteren 13+14 Simsons geboorte en huwelijk
Richteren 14 Simsons huwelijk
Richteren 15 Simson en de Filistijnen
Richteren 16 Simson en Delila
Richteren 16 Simson in Gaza, bij Delila
De week van 7 december
Onderbouw:
Bovenbouw:
Lucas 1:5-25+57-80 Aankondiging en de
Lucas 1:1-57 Aankondigingen
geboorte van Johannes
Lucas 1:57-80+ lofzang Zacharias
Lucas 1:26-38 Aankondiging geb. Jezus
Matteüs 1:18-25 Droom Jozef
Matt. 1:18-25 Droom van Jozef
De week van 14 december
Lucas 2:1-17 Jezus’ geboorte
Lucas 2:8-20 De herders
Matteüs 2:1-12 De wijzen

Lucas 2:1-20 Geboorte en herders
Lucas 2:21-29 Anna en Simeon
Matteüs 2:1-23 Bezoek wijzen, vlucht

Team 2.
Niels Kos, onze nieuwe vakleerkracht gym stelt zich voor.
Hallo allemaal! Ik ben de nieuwe gymdocent van De Grondtoon!
Mijn naam is Niels Kos, ik ben 23 jaar oud en woon in Ede. Ik ben
afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam en werk bij Sportservice
Veenendaal. Naast gymdocent op De Grondtoon ben ik ook
gymdocent op De Schakel en begeleider bij SportZapp op
vrijdagmiddag. Ik doe mijn best om de kinderen te helpen in hun
ontwikkeling en samen veel plezier te beleven aan het bewegen! Zelf
speel ik voetbal in het derde elftal van DTS Ede en vind ik het leuk
om daarnaast vele andere beweegactiviteiten te doen. Ik zie uit
naar alle lessen en (sport)activiteiten die dit jaar aan bod komen.
We zien elkaar vast nog wel, tot dan!
Vriendelijke groet, Niels.
Sinterklaas.
Vrijdag a.s, 4 december, zullen wij op school het Sinterklaasfeest vieren. Helaas kunnen wij dit
jaar de Sint niet verwelkomen tijdens een intocht. Het feest zal binnen plaatsvinden. De
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en maken een surprise. We willen u
graag vragen om er rekening mee te houden dat de kinderen deze zelf binnen kunnen brengen.
Ook dan geldt namelijk dat we geen ouders toegang tot school kunnen verlenen.
Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via Parro of via
ons mailadres: grondtoon.hloc@cpov.nl
Buitenschoolse Opvang van Kwink (nieuw mailadres).
Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit zelf in orde te maken. Voor vragen kunt u
contact opnemen met het centraal bureau van KWINK, telefoonnummer 0318-518036, of per
mail: plaatsingen@kwink.nl. U kunt ook eens een kijkje nemen op de website, www.kwink.nl.
Aanmelden leerlingen.
In januari starten we voorzichtig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Het is
daarbij belangrijk dat we tijdig weten op hoeveel leerlingen we het komende cursusjaar kunnen
rekenen. Daarom willen we u vragen of u uw kind wilt aanmelden wanneer het tussen 1 juni 2021
en 1 juli 2022 4 jaar wordt. In dat geval kunnen we u een inschrijfformulier mailen. Mocht u
iemand kennen waarvoor bovenstaande ook geldt, wilt u hen dan ook vragen om contact met
school op te nemen?
Instroomgroep.
Per 1 februari zullen wij starten met een zogenaamde instroomgroep. In deze groep zullen de
kinderen die vanaf januari vier jaar worden geplaatst worden. De betreffende ouders hebben
hier inmiddels bericht over gehad.
De volgende TamTam mag u rond 18 december verwachten.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s.
Stef Baars.

