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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, Sinterklaasfeest

Activiteiten
en data
Dinsdag 28 november:
Pietengym groep 1 en 2 met
de gympiet in de speelzaal.
Groep 3 en 4 bij meester
Hayo.
Donderdag 30 november:
Workshop “Sinterklaas
zonder baard” groep 1 t/m
4 door
kinderboekenschrijfster
Sanne de Bakker
Dinsdag 5 december:
Sint en zijn Pieten komen op
school. ’s Middags zijn alle
kinderen vrij

Nieuws uit de onderbouw
Ieder kind in groep 1-2a heeft een kleurplaat gekregen met de
eerste letter van hun naam. Deze letter mochten zij versieren door
middel van het scheuren van papier. Na het scheuren en plakken
mochten zij de rest van de tekening kleuren. Ondertussen zongen ze
mee met Sinterklaas liedjes die de juf had opgezet. Het was een erg
gezellige ochtend.
De resultaten hangen boven het ben van Sinterklaas in de
poppenhoek.

Woensdag 6 december:
Studiedag, kinderen zijn vrij
Donderdag 7 december:
Speelgoedmiddag groep
1,2,3
Donderdag 7 december:
Volgende nieuwsbrief

Op donderdagmiddag 7 december is het in de groepen 1-2-3
speelgoedmiddag. De kinderen mogen 1 stuk speelgoed
meenemen.

Woensdag 6
december:
Studiedag,
kinderen zijn vrij!
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Welkom
Per 30 november mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Noa Halkema
Veel plezier bij ons op school!

het versieren van de klas.
Ditmaal in de kerstsfeer. Denk
hierbij aan de kerstboom
optuigen, poppenhoek
versieren en de klas versieren.
Wilt u helpen, dan kunt u dit
doorgeven aan de
leerkrachten van groep 1-2a
en groep 2b-3.
Pietengym groep 1 en 2
Op dinsdag 28 november
gaan de groepen 1 en 2 naar
de speelzaal voor de
pietengym. Ze zullen daar alle
vaardigheden oefenen die de
pieten ook moeten doen in
Spanje. Natuurlijk mogen ze
deze les verkleed komen als
sinterklaas of zwarte piet om
het extra leuk te maken. En als
we goed ons best doen komt
gympiet misschien ook nog
wel even langs.
Groep 3
Met rekenen leren we vooruit
en achteruit tellen vanaf een
willekeurig begingetal tot en
met 20, we vullen getallen tot
en met 20 in op de getallenlijn,
maken groepjes van 5 bij
plaatjes met bijvoorbeeld
allemaal blaadjes en tellen we
hoeveel groepjes we dan
gemaakt hebben. Verder zijn
we nog steeds bezig met
splitsen en leren we hele uren
aflezen op de klok.
Pietengym groep 3 en 4
Dinsdag 28 november
oefenen de kinderen van de
groepen 3 en 4 onder leiding
van meester Hayo om
gympiet te worden. Zij mogen
verkleed als Sint of Piet
gymmen.
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Nieuws uit de
middenbouw
Groep 4
In groep 4 zijn we druk bezig
met plus- en minsommen tot
100 op de getallenlijn. We
leren handig rekenen,
bijvoorbeeld: met de som 45 20 springen we met sprongen
van 10 terug (zie foto) en met
de som 45 - 7 springen we
eerst terug naar een heel
tiental en springen we daarna
verder terug (zie foto).

Groep 6
Wij (Nica en Anouk) zitten in
groep 4/6. We vinden het een
hele leuke klas, we werken
goed samen en we gaan
goed met elkaar om. Groep 6
is nu bezig met de surprises en
met groep 4/6 doen we
verschillende activiteiten
rondom Sinterklaas.

Nieuws uit de
bovenbouw
In groep 7/8 zijn de kinderen
druk bezig geweest met een
aantal activiteiten. Zo hebben
de kinderen tijdens de
natuurles verschillende soorten
proefjes uitgevoerd die te
maken hadden met het
thema opwaartse kracht en
natuurlijke verschijnselen.

Hoe kan een ei blijven staan na het wegblazen van een hoopje zout wat er onder ligt? En
krijg je een leeg blikje in beweging als je een statische ballon er naast houdt?

Daarnaast heeft groep 8 de eerste lessen van hun EHBO cursus er al weer op zitten.
Binnenkort wordt daarvoor de eerste toets afgenomen en zijn er een aantal onderdelen nog
even goed geoefend met elkaar.

Bureau HALT op bezoek
Groep 7/8 heeft bureau HALT op bezoek gekregen. Het was een informatieve les die werd
gepresenteerd door Patty v/d Veer. Zij gaf uitleg over negatieve en positieve groepsdruk ,en
verder gaf zei uitleg over dat je maar 1 keer voor dezelfde zaak op HALT kunt komen, je kan
op HALT komen voor: graffiti,stelen ,vernieling,mishandeling,heling en kleine misdaden. Je
kunt ook op HALT komen als je bij een inbraak of bij een diefstal betrokken bent. En verder
had ze ook een quiz meegenomen waaruit bleek dat de kinderen die mee hadden gedaan
ook gevoelig waren voor groepsdruk. En als afsluiting was er een filmpje waarin de daders en
de slachtoffers een echt gebeurde situatie naspeelden.
Gemaakt door Tijmen Verweij - Merel Smit

Hulp gevraagd
Wie wil er op donderdagmiddag 7 december van 14.15 uur tot 15.15 uur in de groepen 1 t/m
8 helpen met het in kerstsfeer brengen van de lokalen en de gangen?

Sinterklaas
Dinsdag 5 december bezoekt de Sint met zijn Pieten onze scholen.
We verwachten ze rond 8.45 uur op de speelplaats en we vinden het gezellig als u komt
kijken. De kleinsten van de scholen moeten natuurlijk zicht hebben op de Sint en zijn Pieten.
De oudere kinderen staan daarom achter de kleinsten en de belangstellende ouders daar
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weer achter. Alle kinderen gaan eerst om half 9 naar de eigen klas (jas aanhouden!) De
kleuters worden opgehaald door hun grote vrienden uit groep 7/8, die hen meenemen naar
buiten.
De groepen 1 t/m 4 vieren daarna het feest gezamenlijk in de aula. We beginnen met de
groepen 1 en 2 gevolgd door 3 en 4. De groepen 5/6, 7/ 8 vieren het feest in hun eigen klas.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen.
’s Middags zijn alle kinderen vrij!

Plusklas
De kinderen van de plusklas hebben de eerste 3 lessen gehad. Zij zijn druk bezig met het
maken van hun eigen Stop-Motion film. Een Stop-Motion film is een film gemaakt van foto’s.
De kinderen hebben een eigen verhaal geschreven en gekeken welke materialen zij nodig
hebben om de film te maken. Daarna hebben zij de eerste 10-20 stappen van de foto’s
uitgeschreven. Denk hierbij aan, 1) arm rechts omhoog – 2) arm links omhoog – 3) armrechts
omhoog. Dit zodat de kinderen ervaren hoeveel foto’s zij moeten maken om de film vloeiend
te laten verlopen. Als de kinderen dit gedaan hebben kunnen zij aan het ‘echte’ werk
beginnen: de materialen zoeken en daarna een proeffilm maken.

Jarig!
2 december
4 december
7 december
7 december
Van harte gefeliciteerd!
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Jan van der Vlist
Swen van Schaik
Jari van den Broek
Lyam de Keijzer

groep 1
groep 5
groep 5
groep 2b

