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ALGEMEEN
Sinterklaas

We hebben gisteren genoten van een heerlijk
Sinterklaasfeest. Nadat Sinterklaas buiten was
verwelkomd, werden er in de groepen allerlei
activiteiten gehouden. ’s Middags waren er als
uitsluiting optredens van de groepen 1 t/m 5.
In groep 6 t/m 8 hadden de kinderen hele leuke
surprises en gedichten gemaakt voor elkaar.
Sinterklaas en de zwarte Pieten kwamen ook
nog op bezoek om een cadeau voor de klas te
brengen.
Een geslaagde dag!

Kerstviering
Zoals u eerder in Uit De Bocht las, organiseert
de kerstcommissie dit schooljaar opnieuw een
heus kerstdiner voor de kinderen op donderdag
21 december 2017. Alle kinderen volgen
overdag de gewone schooltijden en komen vanaf
17.15 uur feestelijk gekleed naar school. Om
17.30 uur starten wij het kerstprogramma. Alle
kinderen worden om 18.30 uur weer in de klas
opgehaald. De kinderen uit de groepen 7 en 8
mogen alleen zelfstandig naar huis wanneer u dit
heeft aangegeven bij de groepsleerkracht. Om
18.30 uur is er buiten (bij de hoofdingang) nog
gelegenheid voor een gezellig samen zijn met
een drankje.
Voor het diner doen wij een beroep op uw meest
culinaire, creatieve en smaakvolle gerechten en
hapjes. Vanaf vandaag zullen de inschrijflijsten
op de ramen naast de klassen hangen. Op deze
lijst staan ook enkele voorbeelden.

Er is een leeg vakje toegevoegd voor dieet,
allergie en/ of Hallal. Ouders die dat klaarmaken,
kunnen dat daarbij schrijven. Op de avond zelf
kunt u uw gerecht om 17.15 uur in de klas van
uw kind afgeven. Waar nodig zal de AC nog wat
hapjes verdelen. Wij vragen u om alles hapklaar
aan te leveren: stokbroden, wraps, taarten etc.
graag voorgesneden. (Wilt u uw schalen van
naam voorzien a.u.b.)
MR/SR vergadering
Dinsdag 12 december staat er een MR/SRvergadering gepland.
Deze zal (in afwijking met anders) om 18.45 uur
starten. Toehoorders zijn welkom.
De agendapunten
- Terugkoppeling GMR vergadering
- Terugkoppeling informatieavond groep 4
- Reglement MR/SR
- Kinderadviesraad
- Brigadieren
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Kerst:
Rekenen
We gaan deze weken de rekenopdrachten doen
rondom kaarsen. We hebben hiervoor veel
verschillende soorten kaarsen nodig om te
meten, te wegen, te vergelijken, te sorteren en
op volgorde te zetten. Ook gaan we een
kaarsenwinkel inrichten om te kopen / verkopen.
 Graag ieder kind een kaars meebrengen (bij
voorkeur in / op een standaard). We hopen
veel verschillende lengtes, diktes en kleuren
te verzamelen. Het mag van alles zijn, liever
geen theelichtjes.
Lettermuur
we gaan door met herhalen. We doen dit met
spulletjes uit de klas.
Huishoek / verkleedhoek
Groep 1-2B wil deze weken graag op ‘chic’
maar ik ben nog op zoek naar aanvulling in de
spulletjes. Heeft er iemand bv een colbertjasje,
avondkleding, vlinderdasje, hoedjes, strikken,
sieraden, corsages e.d. voor ons?

Groep 3
Gymles
Afgelopen maandag hebben we een heus
conditiecircuit gedaan bij de gym. Verschillende
opdrachten gericht op uithoudingsvermogen. De
kinderen waren heel fanatiek.

Kerst
Sinterklaas is net de deur uit en het wordt alweer
tijd voor Kerstmis.
Komende twee weken zullen we hier o.a. met
creatief, gesprekken, extra opdrachten enz. de
nodige aandacht aan besteden.
Klassendienst
Volgende week zijn Scott en Ghaith aan de
beurt.

Lezen
We zijn deze week gestart met kern 5 en daarbij
de letter –eu- van reus. Naast de leesles, lezen
we ook elke dag 5 minuten voor onszelf.
Wanneer je goed leest, krijg je een kruisje achter
je naam, bij vier kruisjes heb je een sticker
verdiend. Lekker lezen maar!
Groep 4
Dinsdag hebben we allemaal nieuwe plaatsen
gekregen in de klas. We zitten voortaan in
groepjes zodat we meer kunnen samenwerken.
De kinderen leren naar elkaar luisteren, respect
voor elkaar hebben en elkaar helpen.
Misschien kunt u hier thuis ook met uw kind over
praten.
Vanaf volgende week gaan we starten met het
thema kerst, we gaan werken in hoeken met
verschillende opdrachten.
Bij vragen of onduidelijkheden, kunt u altijd
’s middags binnen lopen of een mail sturen.
d.cremers@veldvest.nl
m.jonkman@veldvest.nl
Groep 5
Taal, spelling en rekenen
Afgelopen week hebben de kinderen de taaltoets
en het dictee van thema 3 gemaakt. Deze kunt u
terugvinden in Parnassys. We zijn n.a.v. de toets
deze week aan het herhalen/extra oefenen.
Maandag hebben de kinderen de rekentoets van
thema 3. Deze kunt u nog niet teruglezen in
Parnassys. Mocht u vragen hebben, loop gerust
even binnen.
Woensdag
Juf Jolanda werkt woensdag 13 december i.p.v.
juf Edith. Juf Edith heeft een extra
compensatiedag.

Groep 5 en 6
Dans
De kinderen van groep 5 en 6 volgen al een
aantal weken dansles op vrijdag. Ze oefenen
een dans die ze zaterdagavond 23 december in
de Schalm mogen laten zien. Uw kind heeft een
aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen.
Ook zijn wij per groep op zoek naar 2
begeleiders tijdens de voorstelling.
Kunt u helpen, laat dit graag z.s.m. aan
leerkracht van uw kind weten.
Groep 6
Taal
Vorige week hebben de kinderen de taaltoets
gemaakt. Deze week gebruiken we om nog eens
extra te oefenen met het benoemen van de
woorden in samenstellingen zoals : het
zelfstandig naamwoord, het
bijvoeglijk naamwoord, het voorzetsel en het
werkwoord.
Ook oefenen we de tegenwoordige en
verleden tijd van de werkwoorden.
Klassendienst
Volgende week zijn Nassim en Lenn aan de
beurt.
Groep 7

Kinderpostzegels
Vorige week hebben we te horen gekregen welk
bedrag we als groep opgehaald hebben met de
verkoop van de kinderpostzegels. Dit bedrag is €
3039,33. Super goed gedaan dus!

Presentaties
Het komt nog regelmatig voor dat een kind
vergeten is dat het een spreekbeurt,
boekbespreking of nieuwskring heeft. Controleer
regelmatig met uw kind of er voor de komende
weken iets gepland staat.
Schoolschaatsen
Vrijdag 15 december gaan we met groep 7
schoolschaatsen van11.45 tot 12.35 uur.
Ik zoek 2 ouders die ons kunnen begeleiden met
het heen en terug fietsen. Graag even laten
weten als u kunt helpen.
Groep 8

Voorlezen Merefelt
Donderdagochtend gaan de kinderen van groep
8 voorlezen aan de bewoners van RSZK
Merefelt. Ze lezen voor uit hun lievelingsboek en
gaan in gesprek met de bewoners.
De kinderen moeten daarom die dag hun fiets
meenemen.
Tutorlezen
Zoals u weet gaan een aantal leerlingen uit
groep 8 leerlingen van groep 4 begeleiden bij het
lezen in het begin van de ochtend. Dit bevalt
heel goed. De leerlingen uit groep 4 krijgen
individuele leestijd en de leerlingen uit groep 8
leren begeleiden en verantwoordelijkheid
nemen. Vanaf vorige week is ook groep 5 daarbij
aangesloten. Het gaat om driedagen in de week
15 minuten aan het begin van de ochtend.

JARIGEN VAN 30 NOVEMBER T/M
6 DECEMBER 2017
Anouk en Zoë waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

