Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt het derde nummer van de St.
Thomasluiden van het schooljaar 2017-2018.
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda voor de maand december:
3 december: eerste zondag van de advent
5 december: Sinterklaasfeest op school (tot
14.15u)
10 december: tweede zondag van de advent
17 december: derde zondag van de advent
19 december: laatste schaatsles groep 4 t/m 8
21 december: kerstdiner (brief volgt
volgende week)
22 december: Alle kinderen zijn om 11.45u
vrij!
Kerstvakantie van zaterdag 23 december
t/m zondag 7 januari.
Let op! Het sinterklaasfeest op dinsdag 5
december is tot 14.15u. De kinderen gaan op
deze dinsdag op de gewone tijd naar huis of
naar de BSO.
Welkom
De volgende leerlingen zijn al op school of
komen in de maand december/januari bij ons
op school.
Bij de Vrolijke Vlinders: Jacelynn Ramnath
Bij de Bezige Bijen: Leia Bors
Bij de Dappere Dino’s: Gianni Dijkstra en
Mila van Nek
Bij de Kwakende Kikkers: Julia Bilstra en
Jayce-Julian Martina

We wensen al deze kinderen een fijne tijd op
de St. Thomasschool.
Afscheid Meester Peter
Dag beste kinderen en ouders,
Dinsdag 17 oktober jl. heb ik afscheid
genomen van de St. Thomasschool. Op die
middag heb ik de kinderen, het team en een
aantal ouders de hand mogen schudden om
ze te bedanken voor de samenwerking
gedurende 14 jaren of een deel daarvan. Bij
dat afscheid ben ik toegezongen terwijl ik op
een podium op het schoolplein zat. Een
prachtig gebaar dat me kippenvel bezorgde.
Na veertien jaar St. Thomasschool ben ik
inmiddels werkzaam op de Sint
Bonifaciusschool in Reahûs. Niet omdat ik het
gehad had op mijn oude school! Of omdat het
karwei klaar was. Er ligt nog genoeg werk en
de band met kinderen, ouders en team was
onveranderd hecht. Het was dan ook niet een
eenvoudige stap en heeft even geduurd tot ik
een beslissing heb kunnen nemen. Soms is het
goed om nog eens een nieuwe stap te
maken. Met deze stap heb ik mezelf
een nieuwe werkplek gegund waarin ik nog
een keer aan het beleid van een school kan
bouwen zoals ik dat ook eerder heb gedaan
met mijn stap naar de St. Thomasschool.
Ik wil iedereen bedanken voor de tekeningen,
de kaartjes en de verrassingen die ik mocht

ontvangen. Het was hartverwarmend. Maar
bovenal dank ik jullie voor het vertrouwen en
de constructieve samenwerking. Ik heb er van
genoten. Ik zal de St. Thomasschool op
afstand blijven volgen en hopelijk treffen we
elkaar nog eens in de toekomst.
Een hartelijke groet,
Peter Mulder
Mededelingen
Inmiddels heeft 92 % van de ouders/
verzorgers hun Digiduif account geactiveerd.
Daar zijn we heel blij mee. Heeft u uw
account nog niet geactiveerd, doe dit dan zo
spoedig mogelijk. Per 1 januari 2018 verloopt
de digitale communicatie alleen nog via
Digiduif.
Nieuws van Sinne Bach
Het is als samenwerkende partij erg fijn, dat
de kinderopvang van Sinne Bachstraat, hun
activiteiten met u kan delen in de
Thomasluiden.

De groepen van de dagopvang (0 - 4 jaar) en
de speelleergroep (2 – 4 jaar) gebruiken Uk en
Puk, een methode met daarin thema’s die
raakvlakken hebben met hun beleefwereld of
het seizoen. Momenteel is “Regen” en
“Herfst” aan de orde. Voor deze laatste heeft
de stagiaire een vertelkoffer samengesteld met
o.a. vertelplaten, knutselopdrachten en
voorwerpen die gehanteerd kunnen worden,
bijv. een paraplu. De regenspuit is favoriet bij
de kinderen, ze mogen zelf weten of ze onder
de paraplu willen schuilen of nat gespoten
willen worden.
De bso groepen, die na schooltijd ons
bezoeken, maken gebruik van het programma

“Doen Kids”. Sinne maakt hier gebruik van
op hun locaties, hier staan leeftijdsgerichte
activiteiten in vermeld.
Natuurlijk kan Sinterklaas niet ontbreken in
deze periode, de bso heeft de ramen alvast
versierd.
Misschien komt de Sint van school nog even
bij ons voor de ramen zwaaien, vorig jaar
kwam hij met zijn Pieten nog enthousiast
langs bij de kleinsten, mooi die
samenwerking!
Nieuws van de plusgroep
We hebben een mooie start gemaakt met de
plusklassen. De betreffende ouders hebben
een voorlichting gekregen. Er werd uitleg
gegeven over de aanpak en inhoud van de
plusklassen. De leerlingen zijn begonnen met
een aantal opdrachten volgens de theorie uit
het ‘Het grote vooruitwerklabboek’. Deze
methode is ontwikkeld door het Centrum voor
Begaafdheidsonderzoek te Nijmegen.
Voorafgaand aan de opdrachten hebben we
een denkprofielen-test afgenomen bij de
leerlingen. De opdrachten die we hebben
gedaan zijn onder andere een zo lang
mogelijke domino-baan bouwen en een zo
hoog mogelijke spaghetti-toren bouwen van
spekjes en spaghetti (zie foto’s). De
opdrachten voor deze leerlingen, kenmerken
zich door het weer opnieuw “out-of-the-box”
durven te denken, creativiteit te stimuleren,
gericht op samenwerken, cognitieve uitdaging
met gelijkgestemden en een leuke vorm van
competitie in te bouwen en hiermee om te
leren gaan.
Groep 7 en 8 zijn gestart met de opdracht:
Kunstgeschiedenis. Leerlingen kregen een
college over kunstgeschiedenis en maken een
verslag aan de hand van tien belangrijke
periodes uit de kunstgeschiedenis.
Met groep 4, 5 en 6 zijn hebben we onder
andere een biologie onderzoek gedaan. We
hebben ons verdiept in de uil in al zijn
facetten.

De leerlingen hebben braakballen ontleed en
hebben het skelet van een muis weer helemaal
gereproduceerd. Een mooi begin om in
aanraking te komen met een
wetenschappelijke manier van denken en
onderzoeken.
Door René Maats, begeleider plusklassen.

Herinnering ouderbijdrage
Begin november heeft de Oudervereniging het
verzoek gedaan om de ouderbijdrage van
EUR 15,00 per kind over te maken.
Als u dit al gedaan heeft, dank hiervoor.
Mocht u hier nog niet aan toe gekomen zijn,
dan vragen wij u dit alsnog te doen.
De bijdrage is belangrijk omdat we zo de
activiteiten voor de kinderen kunnen
bekostigen.
De bijdrage van EUR 15,00 per kind kan
overgemaakt worden op:
IBAN: NL68 RABO 0135 9294 90
t.n.v.: Oudervereniging Sint Thomasschool
o.v.v.: naam en groep van je kind(eren)
Kinderkerk met gezinsviering
Beste ouders,
In de vier weken voor Kerstmis bereidt de
Kerk zich voor op het vieren van de geboorte
van Jezus. Met de kinderen willen we dat ook
doen in de kinderkerk, elke zondag om 11.00
uur in de Bonifatiuskerk.
Dit jaar is de doorlopende lijn bij de
kinderkerk: God werkt via mensen. Op 3
december staat Sint Nicolaas centraal. Via
bisschop Nicolaas is duidelijk gemaakt hoe
mensen uit doodlopende situaties geholpen

kunnen worden. De kinderen krijgen een lege,
open stal: met mogelijkheden naar de
toekomst. Op 10 december staat Maria
centraal. Via Maria kan Gods Zoon geboren
worden. Hij laat Gods wegen zien die
bevrijdend werken. De kinderen krijgen Jozef
en Maria mee voor in de kerststal. Op 17
december staan de herders centraal. Via de
herders kan de boodschap van Gods liefde
bekend worden. De kinderen krijgen herders
en schapen mee. In de kerstavondviering staat
de geboorte van Jezus centraal. Via Jezus
wordt duidelijk hoe God er wil zijn voor de
mensen. Dan krijgen de kinderen het kindje
Jezus mee voor de kerststal. En met drie
Koningen krijgen de kinderen de drie
Koningen mee. Via hen kwam het Goede
Nieuws de hele wereld in.
De kinderen mogen elke zondag ook iets
meenemen voor de voedselbank. Zo kan God
ook in onze tijd via mensen werken. Denkt u
dan aan: Soep, Macaroni/spagetti, Rijst,
Koffie/thee, Zoet beleg, Blikgroente,
Bami/nasimix, Macaroni/spagettimix,
Vlees/vis in blik, Olijfolie. Dit wordt elke
week ingezameld, en rond kerst naar de
voedselbank gebracht.
We hopen dat weer veel kinderen mee op weg
gaan richting het Kerstfeest!
Alle data op rij:
3 december, 11.00 uur, Bonifatiuskerk,
kinderkerk
10 december, 11.00 uur, Bonifatiuskerk,
kinderkerk
17 december, 11.00 uur, Bonifatiuskerk,
kinderkerk
24 december, 19.00 uur, Dominicuskerk,
gezinsviering
7 januari, 11.00 uur, Bonifatiuskerk,
kinderkerk
Werkgroep kinderkerk en gezinsviering,
pastor Germa Kamsma-Kunst
(06-12804205, gmh.kamsma@gmail.com)

