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Agenda
Van de directie
Het is bijna zover dat we met elkaar het kerstfeest gaan vieren. Hieronder
ziet u nog een keer het programma.

Wo 21 dec.
16.30-19.15
Kerstviering
Vrij 23 dec.
11.45 begin kerstvakantie voor alle groepen

16.30-16.40 uur Alle kinderen worden in hun eigen klas verwacht
16.45 uur
We kijken met alle kinderen naar de kerstmusical van
Ma 9 jan.
groep 6.
Eerste schooldag in het
17.30 uur
We gaan allemaal genieten van een heerlijk kerstbuffet
nieuwe jaar
in onze eigen klas.
18.30
Ouders zijn welkom in de gemeenschapsruimte.
Wo 11 jan.
Dammen
18.35
De ouders van de groepen 1 t/m 4 krijgen een seintje
wanneer de kinderen kunnen worden opgehaald in de
Za 14 jan.
klas.
Open dag
18.45
Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen naar hun ouders toe in
de gemeenschapsruimte. Wanneer uw kind direct zelf
naar huis mag, dit graag even doorgeven aan de leerkracht.
Een aantal kinderen zorgt voor sfeervolle optredens in de gemeenschapsruimte en de OR heeft
een lekker warm drankje voor u klaar staan.
Koude gerechten voor het buffet kunnen aan het eind van de woensdagmorgen in de klas worden gebracht of om 16.30 uur.
Warme gerechten kunnen rond 17.20 uur worden gebracht.
Het is handig als u op de onderkant van de schalen of borden uw naam zet.
Lief en leed
Hieronder een berichtje van meester Tim.

Beste ouders, lieve kinderen,
Allereerst nogmaals bedankt voor de kaartjes, fruitmand, etc. Langzaam aan krabbelen we weer
omhoog en voel ik me steeds een stukje beter. Ik hoop dat jullie allemaal een fantastisch kerstfeest hebben deze week, met een knallende musical. Ik weet dat jullie het kunnen! Geniet van
elkaar, fijne dagen en alvast de beste wensen voor 2017!
Meester Tim.
De periode na de kerstvakantie zal juf Ramona de vervangster van meester Tim blijven.
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Foto’s bestellen
Door een fout in het systeem kunt u niet inloggen op de website en dus even helaas geen foto’s
bestellen. We hopen dit snel op te kunnen lossen.
Open dag
Vorig jaar hebben wij voor het eerst een open dag georganiseerd op een zaterdag. Ook dit jaar
willen we dat vanwege het succes graag weer zo organiseren.
Op zaterdag 14 januari 2017 zetten wij onze deuren open voor iedereen die op zoek is naar een
school voor hun kind. Iedereen met jonge kinderen die onze school wil zien en die wil kennismaken met de leerkrachten, is van harte welkom. Wij zouden het ook weer erg leuk vinden als
kinderen die al bij ons op school zitten, een rol willen spelen op deze dag. Zo gaat de juf van
groep 1/2 een les Engels geven om 10:15 uur en in groep 3/4 wordt om 10:45 uur een Veilig
Leren Lezen les gegeven. Voor uw als ouders ook leuk om dit mee te maken. In groep 5/6 kunnen de kinderen geschminkt worden en de kinderen kunnen in groep 7/8 een leuk spel spelen:
Bee-Bot. De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van
een bij. Kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moet hij de
Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s geven. Bijvoorbeeld
twee stappen vooruit, een keer naar rechtsdraaien en dan weer
een stap vooruit. De robot onthoudt tot veertig stappen en kan zo
uiteenlopende opdrachten uitvoeren.
KidsmixZ zal deze ochtend ook vertegenwoordigd zijn. De kinderen kunnen weer heerlijke cakejes versieren. Ook kunnen de
meisjes hun haren leuk laten versieren.
Uiteraard wordt voor koffie, thee en limonade ook gezorgd.
Wij hopen op een gezellige ochtend met elkaar en natuurlijk op veel nieuwe gezinnen die onze
school weten te vinden en ervaren dat wij een fijne school zijn!
Groep 1/2
De laatste dagen voor de kerstvakantie. De laatste loodjes zeg maar. Helaas hebben we best
veel kinderen 1 of meerdere dagen moeten missen de afgelopen periode ivm ziekte. Hopelijk
gaan we in de vakantie allemaal heerlijk uitrusten om weer fris en fruitig te kunnen starten in
januari. Vanavond vieren we met elkaar nog gezellig het kerstfeest bij ons op school. Lekker
eten van het kerstbuffet en genieten van de musical. Vrijdag is het nog speelgoeddag. De kinderen mogen dan wat van hun eigen speelgoed mee naar school nemen om lekker mee te spelen in de klas of eventueel buiten.
Na de vakantie komt juf Desiree weer terug bij ons in de groep. Juf Priscilla staat dan weer op
maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep en juf Desiree op woensdag en donderdag. We bedanken juf Inge voor het invallen in onze groep de afgelopen periode.
Als laatste wensen we iedereen hele fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2017.
Juf Priscilla, juf Desiree en juf Inge.
Groep 3/4
Nog een paar dagen en dan mogen we genieten van een welverdiende vakantie. Maar eerst
kijken we met elkaar uit naar een fijn kerstfeest met lekker eten, daarna nog een paar gezellige
dagen in de klas.
In groep 3 ronden we in de week na de kerstvakantie met lezen kern 6 af. Aan het einde van
deze kern zijn er 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in
eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen (bas- kokriet) Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen worden
gelezen.
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In januari 2017 wordt de wintersignalering afgenomen en kunnen de kinderen hun letterdiploma
halen!
In groep 4 is het x-teken bij rekenen geïntroduceerd en de eerste tafel is uitgebreid aan bod gekomen, namelijk de tafel van 5. Deze tafel hebben de kinderen ook mee naar huis gekregen om
uit het hoofd te gaan leren. De kinderen moeten de tafel helemaal op volgorde kunnen opzeggen, maar ook de tafelsommen door elkaar kennen. We hebben inmiddels een tafelposter in de
klas, waarop ieder kind voor iedere behaalde tafel een sticker kan verdienen. Wie de tafel van 5
helemaal goed op kan zeggen en ook door elkaar kent, mag een sticker op de kaart bij de tafel
van 5 plakken. Wie deze tafel behaald heeft, mag de tafel van 1 en 10 thuis gaan leren…..makkie!!!!! Heel veel succes met oefenen.
Vrijdag 23 december mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen (geen tablet, game
boy of iets dergelijks). Ook graag een grote tas meenemen om alle werkjes mee naar huis te
kunnen nemen.
En dan mogen we allemaal gaan genieten van de vakantie om elkaar vervolgens in het nieuwe
jaar gezond en wel weer terug te zien.
Namens de juffen van groep 3/4: hele fijne feestdagen en alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar.
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Maandagavond was het voor groep 6 dan eindelijk zover. Zij mochten hun ingestudeerde musical opvoeren voor ouders en andere belangstellenden. Wat leuk om kinderen enthousiast op het
podium te zien staan (ondanks de zenuwen) en fijn om na afloop te horen dat het publiek genoten heeft. Woensdag mogen alle kinderen van school ervan genieten tijdens onze kerstvi ering.
Verder is er in de groep hard gewerkt aan allerlei leerdoelen. Alle kinderen krijgen hiervoor een
persoonlijk doelenbriefje met daarop de persoonlijke doelen uit Snappet waaraan nog gewerkt
moet worden. De stickers die de kinderen hiermee kunnen verdienen, zijn bijna niet aan te slepen!
Nog een paar laatste dagen naar school en dan mogen we allemaal gaan genieten van twee
weken vakantie. Vrijdag ruimen we met elkaar het lokaal op, zodat we in het nieuwe jaar weer
fris en opgeruimd aan de slag kunnen. Er mag deze ochtend ook speelgoed meegenomen worden (geen tablet, game boy of iets dergelijks).
Rest ons u allemaal fijne feestdagen toe te wensen en graag zien we u en de kinderen allemaal
weer op maandag 9 januari, gezond en wel!
Juf Ramona
Groep 7/8
Sfeervolle liedjes, een glimmende kerstboom en leuke knutsels: we zitten volop in de gezellige
kerstperiode! Vanavond gaan we met elkaar genieten van het kerstdiner, waarvoor iedereen iets
lekkers meeneemt.
Gisteren heeft onze groep de hele dag een bezoek gebracht aan het Willem de Zwijger College:
de kinderen hebben aan veel verschillende activiteiten meegedaan.
We werken sinds kort in onze groep met ‘doelenbriefjes’. Elke week krijgen de kinderen een
briefje met daarop de persoonlijke Snappetdoelen waaraan nog gewerkt moet worden. De kinderen zijn hier heel enthousiast over en werken hard aan deze op-maat-gemaakte weektaak,
merken we.
Groep 7 is momenteel met rekenen bezig met het omzetten van verhoudingen in percentages
(bijv. 4 van de 5 parkeerplaatsen is 80%). Groep 8 oefent het optellen en aftrekken met grote
getallen (bijv. 95 680 + 2030) en breuken als gemengd getal schrijven (bijv. 12/8 = 1 4/8 = 1 ½).
Met spelling oefent groep 7 met de persoonsvorm tegenwoordige tijd van normale werkwoorden
(bijv. zingen- ik zing- jij zingt –wij zingen). Groep 8 is bezig met de persoonsvorm verleden tijd
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van zwakke werkwoorden (bijv. ik startte). We beginnen nog steeds elke ochtend met een 10
woorden dictee om alle spellingcategorieën te blijven herhalen en oefenen.
Bij taal leert groep 7 het verschil tussen formeel/ informeel taalgebruik. Groep 8 werkt aan het
tegenwoordig deelwoord (bijv. De papieren bootjes komen drijvend voorbij).
Morgen heeft groep 7 een repetitie verkeer, groep 8 een repetitie woordenschat. Op donderdag
12 januari is er geen repetitie (en voor groep 8 geen huiswerk spelling) i.v.m. de kerstvakantie.
Uw kind heeft een brief meegekregen met uitleg over het gebruik van Snappet thuis. Op woensdag 11 januari kunt u van 13.00 tot 14.00 uur in onze klas een voorlichting hierover bijwonen:
van harte welkom! Nogmaals willen we hierbij benadrukken dat het werken in Snappet thuis
geen verplichting is. U als ouder/verzorger bepaalt in overleg met uw kind of u hiervan gebruikt
wilt maken. In de toekomst willen we de huiswerkopdrachten wel via Snappet gaan geven.
Na de vakantie gaan we verder met LOS (zaakvakken): thema ‘planten en dieren’.
Op vrijdag 13 januari is de tweede les van de workshop fotografie. Het is de bedoeling dat uw
kind dan (liefst al eerder) een zelfgemaakte foto op A4-formaat en in kleur meeneemt naar
school. We gaan dan alle eindproducten bekijken en bespreken.
Tijdens onze open dag op zaterdag 14 januari hopen we u te ontmoeten. Enkele leerlingen uit
onze klas zullen dan de rondleidingen gaan verzorgen.
We wensen u een heel fijne kerstvakantie en een goede jaarwisseling toe! Tot ziens in 2017!
Hartelijke groeten van juf Caroliene en juf Marieke
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