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Sinterklaas

Viering

Zingen met het koor

Studiemiddag 25 november
De studiemiddag in november stond in het
teken van levend rekenen. Binnen onze school
gaan wij steeds meer aan de slag met concrete
materialen, waarbij kinderen kunnen
experimenteren. Dit heeft u kunnen zien aan de
watertafel in de hal, waarmee we werken aan
het begrip inhoud.
We begrijpen dat deze materialen er
uitnodigend uitzien, wilt u erop toezien dat uw
kind hier na school niet mee gaat spelen? We
merken namelijk dat materialen stuk gaan of
niet worden opgeruimd.
NIO-uitslag
Alle ouders van de kinderen van groep
8 hebben inmiddels het advies voor het
voortgezet onderwijs ontvangen. Binnenkort
zijn er gesprekken met de kinderen en hun
ouders.
Start Sinterklaasweek
Gisterochtend tijdens de weekopening zijn we
gestart met het Sint-thema.
De ouderraad heeft de school weer mooi in
Sinterklaassfeer gebracht. Dank jullie wel!

Kerstvakantie t/m 05-01-2020
5 december
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas
samen met zijn pieten naar school om aan alle
groepen een bezoekje te brengen. Deze dag
hoeven de kinderen geen eten en drinken voor
de eerste pauze mee te nemen.
Wij wensen iedereen die het viert een hele
gezellige pakjesavond.

Kerst
Zingen met koor
Op maandag 16 december komt een delegatie
van het dames- en herenkoor kerstliedjes
zingen samen met de kinderen. We maken er
dan een sfeervol uurtje van.
Kerstviering
Op donderdag 19 december worden de kinderen
vanaf 16.45 uur op school verwacht voor de
kerstviering. Elke groep start om 17.00 uur met
het kerstdiner in de groep. Na het diner wordt
de kerstmusical opgevoerd door een aantal
kinderen van de midden- en bovenbouw.
Kerstdiner
Het kerstdiner wordt zoals gebruikelijk
georganiseerd in buffetvorm.
Hiervoor doen wij weer een beroep op u. Op de
deur van de groep hangen we een kerstboom
waar u of uw kind een bal in kunt hangen met
daarop het gerecht dat u wilt maken. Zo kunt u
zien wat er al gemaakt wordt en variëren met
de gerechtjes. Elk jaar houden we weer veel
over, daarom adviseren wij u om voor
maximaal 10 personen iets te maken. Hartelijk
dank voor uw hulp!
Ouders die het leuk vinden kunnen ook op
school blijven eten. Zij eten samen in het oude
bovenbouwlokaal. Het concept is hetzelfde als
bij de kinderen, aan de deur komt een
kerstboom te hangen.
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag
20 december om 12.15 uur.
Tips voor ouders
Rekenen/lezen
Ga gezellig met uw kind iets koken en laat uw
kind zelf het recept lezen en de ingrediënten
wegen.
Lezen
Voor kinderen die niet van lezen houden hebben
wij gemerkt dat de boeken van ‘de Waanzinnige
boomhut’ erg in trek zijn.
Sommige kinderen vinden informatieve boeken
interessanter dan verhalende boeken.
Stichting jarige job
Stichting Jarige Job verzorgt
verjaardagspakketten voor kinderen. Deze
pakketten kunnen aangevraagd worden via de
voedselbank. Voor meer informatie zie
stichtingjarigejob.nl.

