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Nummer 8, 14 december 2017
Agenda
Klusochtend
December:
15 december
16 december
19 december
21 december
25 dec. t/m 5 januari

Voorrondes danswedstrijd gr 5/6
Klusochtend
Kerstbakje maken
Kerstviering
Kerstvakantie

Op zaterdag 16 december hebben wij een
klusochtend gepland. We starten om 9.00 uur en
zijn om 12.00 uur weer klaar. We kunnen
natuurlijk alle hulp gebruiken. Neemt u
tuingereedschap mee?
Onderwijsacties op 12 december

Januari:
8 januari
9 januari
15 januari
15 januari
18 januari
23 januari
23 januari
25 januari

Koffie-inloop
Luizencontrole
Start toetsweken
Spreekuur jeugdarts
Creatieve carrousel
Voorstelling groep 3 en 4
Klankbordgroep/MR-vergadering
Creatieve carrousel

Bijbelverhalen
Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18
Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12
Week 3: 15 t/m 19 januari 2018
Johannes de Doper, Marcus 1:1-8
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
PBS-regels van de week:

Helaas hebben de acties ook nu nog niet tot het
gewenste resultaat geleid. We willen u bedanken
voor uw begrip en steun voor de staking.
Voorbereidingen voor kerst
Op dinsdagmiddag 19 december a.s. zouden we
het fijn vinden als u samen met uw kind een
kerstbakje komt maken op school. U bent om
14.00 uur van harte welkom. Voor het maken van
een kerstbakje moeten de kinderen wel zelf
spullen meenemen zoals een bakje, oase, takjes,
een kaars, versiering en alle spullen die uw kind
leuk vindt om te gebruiken. Als u deze middag
niet kunt, dan mag natuurlijk ook een opa, oma of
de oppas komen. We maken er een gezellige
middag van. Inmiddels heeft u de uitnodiging voor
de kerstviering ontvangen. We heten u van harte
welkom op donderdag 21 december!
Laatste nieuwsbrief van 2017
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2017. We
wensen u allen fijne feestdagen toe en veel geluk
voor 2018! De volgende nieuwsbrief verschijnt op
18 januari.

Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 51: Speciale bijeenkomsten
Week 2: herhalingsweek
Week 3: klas: eet en drinkmomenten

We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen tijdens het eten en drinken en
tijdens speciale bijeenkomsten.

Op maandag 18 december is de bibliotheek
voor de laatste keer open dit jaar. Graag alle
boeken inleveren!

Nieuws uit groep 1 en 2
Alles in de klas staat in het teken van het
kerstfeest. We luisteren naar de verhalen en
zingen kerstliedjes. We zijn aan het verven over
het stalletje met Jozef en Maria. We leren nieuwe
woorden zoals kribbe, herders, engelen en een
nieuwe letter M van Maria.
We hebben nieuwe hoeken in de gang en de
andere klas, met een echte kerstkransen bakkerij
en een hoekje waar we zelf kerstkaartjes kunnen
stempelen en versieren. We mogen bouwen en
spelen met een echt kerst stalletje in de klas.
Samen hebben we de kerstboom versierd en in
de morgen branden er kaarsjes in de klas.

mochten ze maar een paar uurtjes blijven.
Nu bereiden we ons voor op het kerstfeest.
Meester Arend heeft samen met de kinderen de
boom versierd en iedereen is flink bezig om de
klas nog gezelliger te maken. En elke dag
oefenen we de liederen voor de kerstviering. We
doen het grote licht dan uit, de kerstboom, de
adventster en de kaarsjes aan en genieten maar!
Maandagmiddag hebben alle kinderen een
kerstkaart
voor
een
eenzame
oudere
geschreven, want niemand vindt het leuk om met
kerst alleen te zijn. Het was best moeilijk om iets
op te schrijven voor iemand die je niet kent, maar
met een tekening erbij lukte het best.
Nieuws uit groep 5 en 6

Omdat we komende dinsdagmiddag met alle
kinderen en ouders/verzorgers kerstbakjes gaan
maken hier op school komt de juf van de
bibliotheek voor een keer op maandagmiddag om
boekjes te ruilen. Dit is de laatste keer voor de
kerst . Dus wilt u alle boekjes van de bibliotheek
maandag even mee geven naar school.

Op vrijdag 15 december vinden de voorrondes
van het schoolproject ‘De ChaChaChaCup’
plaats in dansschool Poelman te Musselkanaal.
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op
school verwacht. Om 9.00 uur vertrekken we van
school. Het duurt tot ongeveer 11.30 uur, dus we
verwachten om 12.00 uur weer op school te zijn.

Fijne feestdagen gewenst van alle kinderen en
juffen van groep 1 en 2.

De finale vindt plaats op donderdagmiddag 11
januari 2018 in de Hunsowhal. Hier volgt later
meer informatie over.
U bent welkom om te komen kijken!
Nieuws uit groep 7 en 8

Nieuws uit groep 3 en 4
Sinterklaas is weer achter de rug. We hebben
met elkaar een hele gezellige dag gehad en dit
jaar was vooral de aankomst van de Sint een
feestelijk gebeuren met veel confetti en slingers.
En de juffen waren natuurlijk reuzeblij met het
cadeau: drie echte zwarte Pieten. Helaas

Vorige week was het natuurlijk Sinterklaas. Ook
in groep 7/8 kwam hij langs. Er waren de meest
prachtige surprises gemaakt, erg leuk.
Sinterklaas heeft groep 7/8 ook twee cadeaus
gegeven. We hebben bouwpakketten gekregen.
Met het ene bouwpakket kunnen we voertuigen
maken die rijden op waterdruk en met het andere
bouwpakket kunnen we robots maken die
bewegen met behulp van zonne-energie.
Bedankt Sinterklaas!

Nu Sinterklaas het land uit is, zijn we druk bezig
met het voorbereiden van de kerstviering. We
oefenen deze en volgende week met juf Nicolet
of met juf Claudia aan de stukjes.
Ook hebben we samen de klas versierd. Er staat
nu een prachtige kerstboom en vanmiddag
komen daar allerlei verschillende kerstknutsels
bij.

