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Jarig
Milou in groep 1-2

Sinterklaasviering

Luuke in groep 8
MR via Teams
krachtgroep

Joep in groep 8

GMR

Kerstviering onder schooltijd
Portfolio 1
Studiedag team, kinderen vrij

18 vr
19 za
Ries in groep 3-4
20 zo
Jan in groep 4-5
21 ma
Kerstvakantie tot en met 1 januari
Phileine in groep 7
22 di
23 wo
Liz in groep 6
24 do
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26 za
27 zo
28 ma
29 di
30 wo
Thijm in groep 6
31 do
Belangrijke data in januari
6 januari luizencontrole?
25 januari- 5 februari CITO-toetsweken
21 januari groep 7-8 Rijksmuseum

SINTERKLAASVIERING
Van de werkgroep Sinterklaas
Het Sinterklaasgebeuren is in volle
gang.
Gelukkig is Sinterklaas op tijd in
Nederland aangekomen.
Jammer genoeg gaan een aantal
dingen anders dit jaar; maar Sint
heeft ook goed meegedacht.
Zo hebben de groepen 1 t/m 5
Bingo met Sint gespeeld.
Hij werkt ook vanuit (Pieten)huis en
daarom hebben we dit jaar geen
bezoeken aan zijn slaapkamer.
Vrijdag 4 december is het dan écht zo ver.
Sint kan niet bij ons op school komen, jammer genoeg kunnen we hem dus niet samen buiten
ontvangen.
Hij heeft beloofd dat hij met ons gaat videobellen.
De groepen 1 t/m 5 hopen, na het live bellen, hun groepscadeau te krijgen en hebben daarna een
Sintprogramma. De groepen 6 t/m 8 hebben in de ochtend surprise.
Maandag 7 december mogen de kinderen een Sint cadeautje meenemen (wat past in een rugzak)
om te laten zien en/of mee te spelen.
Wij wensen jullie een gezellige sinterklaastijd.
Op het podium in de hal van de school staat deze
prachtige brievenbus. De kinderen kunnen hun
tekeningen, brieven en plakwerkjes hierin kwijt.

KERSTVIERING
Van de kerstcommissie
Kerstviering donderdag 17
december.
We zijn blij dat we dit
bijzondere schooljaar toch een
Kerstviering kunnen doen. Wel
aangepast door de coronamaatregelen.
De Kerstviering is op
donderdag 17 december, onder
schooltijd, in plaats van 's
avonds. Dit in verband met
meer reisbewegingen als de
kinderen ’s avonds extra
komen.
Ook mogen er helaas geen
ouders bij de viering aanwezig
zijn.
We starten die dag met een sfeervolle binnenkomst op school van 8:15 tot 8:30. We vragen de
kinderen om feestelijke kleding aan te trekken: een foute kersttrui, je mooiste feestjurk, versiering etc.
De dag beginnen we dan met een normaal programma, waarbij de leerkrachten inspelen op Kerst.
Later in de ochtend starten we met Kerstactiviteiten in de klas.
Bij de lunch zorgen de kinderen zelf voor een eigen feestelijke broodtrommel (wrap, fruit/groente
spies, een eitje, peperkoek in de vorm van een kerstboom, krentenbol, crackertje etc.) Voor deze
kerstlunch mogen de kinderen ook iets zoets op hun boterham.
Na de lunch gaan de kinderen lekker naar buiten en kijken we daarna naar de Kerstmusical van groep
6. We sluiten af in de klas met een kleine traktatie waarna de Kerstvakantie begint.

KERSTMUSICAL GROEP 6
Groep 6 is aan het oefenen voor de kerstmusical.
De kerstmusical heet Een nacht in
een museum.
We doen van alles. We oefenen
de musical. We maken ook het
decor. We oefenen per scene. Dat
is net wat makkelijker anders
oefenen we zoveel scenes tegelijk.
Het decor maken we ook. Dat
doet een groepje kinderen die in
die scene niks te doen heeft. We
hebben veel attributen nodig, kijk
maar eens naar de foto. De
musical wordt met kerst gefilmd
voor onze ouders.
Groetjes groep 6

VOORLEESKAMPIOEN
Op woensdag 9 december is de voorleeswedstrijd op onze school. Twee leerlingen, een uit groep 7 en
een uit groep 8 nemen het tegen elkaar op. Zij lezen een stukje voor uit een zelfgekozen boek. De jury
beslist wie van de twee kinderen zich voorleeskampioen van onze school mag noemen. In de jury
zitten onze leesconsulente Ilse Moens, Lotte van Gerven en Wilma van der Pol. De winnaar doet mee
aan de volgende ronde en neemt het op tegen de kampioenen van andere scholen.

KINDERPOSTZEGELS
De kinderen in groep 7 hebben meegedaan met de
kinderpostzegelactie. Deze week hebben we bericht
gekregen. Alle kinderen in Nederland hebben in totaal
een bedrag van 7,6 miljoen euro opgehaald om zo'n
90.000 kinderen een veilig thuis te bieden. Onze groep 7
heeft daar ook een mooi steentje aan bijgedragen. Zij
hebben maar liefst 2870 euro opgehaald, zowel digitaal
als met de Kinderpostzegelbox.
Goed gedaan, een prachtig bedrag!

JEELO-PROJECT OMGAAN MET GELD
Prachtige ideeën hebben ze, de kinderen in groep 7-8. Zij
proberen geld te verdienen voor een goed doel en voor de
laatste schooldag als ze in groep 8 zitten. Behalve het maken
van kerstversieringen leren ze ook te berekenen wat ze nodig
hebben en een begroting te maken.
Ze mogen bij Wilma geld lenen en sluiten hiervoor een
contract met handtekening af.

OPROEP OUDE TENNISBALLEN VOOR GYMZAAL
De voorraad aan tennisballen in de gymzaal is aardig aan het opraken. Vandaar
onze vraag of er ouders, oma's/ opa's en- of andere familieleden zijn die oude
tennisballen thuis hebben liggen en daar niks meer mee doen? Graag
meegeven aan uw kind.
Bij voorbaat dank!
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