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Agenda
Nieuws van Sinterklaas
December:
5 december
7 december
12 december
12 december
16 december
21 december
25 dec. t/m 5 januari

Sinterklaasviering,
continurooster
Creatieve carrousel
Landelijke onderwijsstaking
Klankbordgroep/MR-vergadering
Klusochtend
Kerstviering
Kerstvakantie

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

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

Lieve kinderen van De Wegwijzer,
Op 5 december zou ik graag een bezoekje
brengen aan jullie gezellige school. Om
ongeveer half negen
hoop ik aan te komen met
mijn
pieten.
Alle
kinderen,
vaders,
moeders, broertjes en
zusjes staan mij dan
toch wel op te wachten?
Ik ben graag de hele
morgen jullie gast. Tot dinsdag 5 december!
Klusochtend

Bijbelverhalen
Week 49: 4 t/m 8 december 2017
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56
Week 50: 11 t/m 15 december 2017
De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25

PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende
ruimtes centraal:
Week 49: De gang
Week 50: Klas: vragen om hulp
We leren hoe we ons op een veilige,
verantwoordelijke en respectvolle manier
gedragen in de gang en tijdens het vragen
van hulp aan een ander.

Op zaterdag 16 december hebben wij een
klusochtend gepland. Zo vlak voor de kerstviering
willen we het plein weer even bladvrij en schoon
maken. 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
Als minister Slob geen aanpassingen doet in de
beschikbaar gestelde middelen voor het
onderwijs, dan zullen er op 12 december weer
landelijke acties worden gehouden. Ook onze
school doet daar dan aan mee. Houdt u er
rekening mee dat de school op deze dag dicht zal
zijn en uw kind dus niet op school terecht kan.
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.
Daarnaast kunnen we nog steeds heel goed
glazen potjes gebruiken voor de kerstviering.
Heeft u nog wat thuis? Dan mag u ze inleveren
bij de leerkracht.
De kerstviering vindt dit jaar op school plaats. Op
donderdag 21 december om 18.30 uur. Houdt u
deze avond vast vrij?
Actie kinderpostzegels
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar meegedaan
aan de Kinderpostzegelactie. Dankzij onze
kinderen is het mooie bedrag van €1099,09
opgehaald. Goed gedaan groep 7 en 8!
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Blikken soep
blikgroente
blikken vlees
pasta/ aardappelpuree
mix/ saus voor pasta
rijst
houdbare zuivel
koffie/ thee
koffiemelk
suiker/ stroop
bak/ braadolie
houdbaar broodbeleg
ranja/ frisdrank
wasmiddel
luiers (3-6)
shampoo
deodorant
douchgel
tandpasta
maandverband/ tampons
schoonmaakmiddelen
WC-papier

Het zou fijn zijn als elk kind iets mee kan nemen.
Nieuws uit groep 1 en 2
Nog maar 7 nachtjes en dan …… ? In groep 1 en
2 zijn we al druk aan het aftellen. Wat is dit
spannend allemaal. We leren en werken over sint
en piet. We hebben de letter S geleerd en het
woord sint zelf gestempeld. Nu leren we de letter
P natuurlijk van ….?

Actie voedselbank
In december doen wij mee aan de actie van RTV
Drenthe “Samen voor de voedselbank”. We
hopen zoveel mogelijk supermarktproducten in te
zamelen met elkaar die dan naar de voedselbank
gaan. We hopen dat jullie allemaal mee willen
doen! Op 9 december gaat de actie van start. De
informatie (flyers) vanuit RTV Drenthe zullen dan
ook volgende week pas komen. Wij willen met
inzamelen beginnen op 6 december. Vanaf dan
mogen de kinderen producten mee naar school
nemen. We verzamelen ze in de kleuter- en
centrale hal. De volgende producten staan dit jaar
op het “boodschappenlijstje”:

We leren een pietendans en doen echte
pietengym. We verven sint zijn hoofd en maken
prachtige mutsen voor het feest. En weten al heel
goed wat 5 en 15 is. En natuurlijk zingen we heel
veel liedjes over sint en piet.
Dinsdag hebben we in groepjes heerlijke
pepernoten gebakken met juf Trea en juf Manon.
Eerst gingen we deeg kneden en balletjes rollen,
daarna de pepernoten in de oven en toen alles
klaar was het smullen maar.

De kinderen van groep 4 hebben deze week een
‘tafeltjes-wc-poster
meegekregen.
Een
hulpmiddel om dagelijks een aantal momenten
de tafels te oefenen!
Nieuws uit groep 5 en 6

Nieuws uit groep 3 en 4
Nou, dat was even spannend vorige week……..
alle kinderen mochten hun schoen zetten en op
vrijdag zat er een mooi cadeautje in en waren
alle zelfgemaakte boekjes verdwenen. Het
cadeautje was heel erg leuk: een pen met
onzichtbare inkt die alleen zichtbaar werd als je
het bijbehorende lampje gebruikt. Dat was nog
eens lastig nakijken voor de juf want ze kon niet
zien of de sommen nu wel of niet gemaakt waren.

De afgelopen weken hebben de leerlingen hard
gewerkt. In groep 5 hebben we geleerd om van
het enkelvoud meervoud te maken en daarbij te
letten op de klank. Bij sommige woorden
verandert de klank namelijk in het meervoud.
Bijvoorbeeld een bad, twee baden. Een slot, twee
sloten. Bij een lange klank zoals sloten, je hoort
oo, komt er maar één medeklinker. In groep 6
moesten we werkwoorden in de verleden tijd
zetten. Maar moet dat nu met -te(n) of -de(n)?
Hiervoor hebben we geleerd om te kijken naar
taxi kofschip. Je hebt bijvoorbeeld het werkwoord
voetballen. Je haalt de -en van het woord en kijkt
dan naar de laatste letter. Dit is een l. Zit de l in
taxi kofschip? Ja? Dan schrijf je het met -te(n).
Nee? Dan schrijf het met -de(n). In dit geval zit de
l niet in taxi kofschip dus is het voetbalde(n).
Morgen, op vrijdag 1 december van 8.50 uur tot
12.00 uur, vindt het jaarlijkse trefbaltoernooi voor
groep 5 en 6 plaats in de Hunsowhal. We wensen
de leerlingen succes en veel plezier tijdens deze
morgen. U bent natuurlijk van harte welkom om
de leerlingen te komen aanmoedigen.
Aangezien de leerlingen de hele ochtend al
gespeeld hebben op het trefbaltoernooi is er deze
middag geen gym.
Nieuws uit groep 7 en 8

Bezoek van de dominee
Maandag 20 november kwam de dominee langs.
Hij vertelde het verhaal over Jozef. Hij had een
schilderij meegenomen. Bij elk stukje vertelde hij
iets. Er waren vier stukjes, bij elk stukje tekende
hij letters en uiteindelijk kwam er een verhaal uit.
Drie opdrachten met onzichtbare inkt.

Daarna vertelde hij nog iets over zichzelf. De
dominee kwam later tot geloof, vertelde hij.
Van Jarno en Harm-Jan
Het schrijversbezoek: 21 november
We gingen naar de schrijfster Marlies Slegers in
de bibliotheek van Odoorn. Ze kon heel goed
vertellen over haar leven in Indonesië en in
Nederland. En ze vertelde over dat ze een
krokodil als huisdier had! En over haar boeken.
De boeken van I love Liv gaan over zoenologie.
Dat was raar en we moesten allemaal lachen. Ze
gaf ons tips over tongzongen en dat klonk
hartstikke vies!
Van David en Sem
Gebiedsvisie De Monden
Onder het motto “De leefbaarheid in De Monden
behouden en vergroten” zijn er momenteel
gesprekken gaande tussen de gemeente, het
sociale team, opbouwwerkers en de scholen.
Vanuit de scholen steken wij in op het behoud
van de scholen in zowel Valthermond als Tweede
Exloërmond. Wij denken dat de scholen
noodzakelijk zijn om de dorpen aantrekkelijk te
houden voor jonge gezinnen. Natuurlijk zijn wij
als partijen niet alleen belangrijk. Het gaat er
vooral om hoe u als bewoner van De Monden
denkt over de leefbaarheid van het dorp en het
behoud daarvan. In de toekomst zullen er dan
ook zeker vragen aan u gesteld worden,
misschien middels een enquête of door
rondgangen door de dorpen. U hoort hier vast
nog meer van!

