Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

12/12/2019

Bijbelverhalen
Week 51: 16 t/m 20 december 2019
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Week 2: 6-10 januari 2020
Wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-39
Jezus in de tempel, Lucas 2:40-52

PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:

Nummer 9

Agenda
December:
12-12: MR/OC-vergadering
17-12: kerstviering
19-12: Middag groep 3-8
vrij i.v.m. studiemiddag
20-12: Middag alle
kinderen vrij
23-12 t/m 3-1:
kerstvakantie

Week 51: Klas: eet- en drinkmomenten
Week 2: Herhalingsweek
Januari:
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we in de klas gaan eten
en drinken en herhalen de regels die meer aandacht nodig
hebben.

6-1: Hoofdluiscontrole
6-1: Start toetsweken
8-1: Vragenuurtje

Kerstviering

9-1: Inloopmoment,
nieuwsbrief verschijnt

Aanstaande dinsdag vieren wij het kerstfeest. U hebt hier allemaal
een uitnodiging voor ontvangen en bent van harte welkom om
aanwezig te zijn. We starten om 19.00 uur.

23-1: Leerlingenraad

De groepen 5 t/m 8 willen graag nog even oefenen in de kerk. Kom
daarom allemaal dinsdag op de fiets naar school. Dan fietsen we
samen naar de kerk om de laatste voorbereidingen te treffen voor
’s avonds.

29-1: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
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28-1: MR/OC-vergadering

31-1: Loopspeltoernooi
voor groep 3 en 4
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Sinterklaasviering
Donderdag 5 december vierden wij het Sinterklaasfeest op school. Gelukkig is Sint ook dit jaar weer goed
op school aangekomen. Het was even spannend, want hij kwam met de boot en kon ineens niet meer
verder. Gelukkig konden de kinderen hem de weg wijzen en kwam alles goed! We hebben een prachtig
feest gehad. Alle vrijwilligers die hebben geholpen willen we heel erg bedanken voor hun hulp!

Inloopmoment
Op donderdag 9 januari houden wij weer een inloopmoment. Om 11.15 uur bent u welkom om bij uw kind
in de klas te komen om de les bij te wonen. Het inloopmoment duurt tot 12.00 uur. De leerkrachten volgen
het normale programma. We verwachten van u dat u een plek in de klas opzoekt die
de les niet verstoort en dat u uw vragen en opmerkingen bewaart voor een later
moment. We verwachten dat u tot 12.00 uur in de klas blijft, omdat tussentijds
wisselen tussen groepen teveel onrust geeft. We vragen u geen jongere kinderen
mee te nemen. Opgeven kan op de intekenlijst bij de groepen. De intekenlijsten
zullen vanaf maandag bij de lokalen hangen.

Nieuws van de opvang
Gezellig deze weken! Vorige week zaten we nog volop in het Sinterklaasthema en
hebben we een mooie mijter getimmerd. Deze week is de opvang omgetoverd in
de Kerstsfeer. Zo hebben we al een leuke hanger voor in de kerstboom gemaakt en
hadden we dikke pret met de stoelendans.

Nieuws uit de peutergroep
Wat was het leuk vorige week: Sinterklaas en zijn pieten kwamen op bezoek. Bij ons in de klas. Samen
zongen we liedjes voor de Sint. Ook konden de pieten en Sinterklaas zien wat we hadden gemaakt. We
hebben met pepernoten gesjoeld. En ook nog onze eigen pepernoten gebakken. Jammie!!!
Nu zijn we bezig met Kerst. We horen het verhaal van de bijzondere ster aan de
hemel en dat baby Jezus is geboren in die nacht. Samen zingen we Kling klokje
klingelingeling. En we werken natuurlijk ook over Kerst. Zo zijn we al bezig met een
mooie kerststal en ook leren we de ballen in de kerstboom tellen.

Nieuws uit groep 1 en 2
Alles in de klas staat in het teken van het komende kerstfeest. We hebben samen
de kerstboom opgetuigd.
We luisteren naar de verhalen uit de bijbel en zingen al veel liedjes van kerst. Er
mogen 2 kaarsen branden nu we op weg gaan naar Bethlehem.
We hebben woorden geschreven en tekeningen gemaakt van dingen die met het
woord kerst beginnen.
Overal in de klas komen er versierde potjes en mooie kerststalletjes te staan.
De hoeken in de klas zijn veranderd in de kerstsfeer en in de gang kunnen we kerstkoekjes bakken.
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Na de vakantie op 14 januari 2020 wordt er op school, samen met de bibliotheek
een Prentenboekenpad georganiseerd.
Samen met uw kind mag u dan een aantal prentenboeken bekijken of voorlezen en
er leuke spelletjes mee doen.
Dit is op de middag vanaf 13.15 uur. Noteert u alvast deze datum, de uitnodiging
volgt nog.

Nieuws uit groep 3 en 4
Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken. We hebben op 5 december een hele
leuke dag gehad met elkaar en ook Sint heeft er van genoten. Hij heeft beloofd
volgend jaar weer te komen.
En nu staat de kerstboom er al weer en zijn we druk aan het knutselen om het
gezellig te maken voor het kerstfeest. Elke dag luisteren we naar een gedeelte van het kerstevangelie en
we oefenen liedjes voor de kerstviering. We genieten er allemaal van. En tussendoor moet er ook nog
gewoon gewerkt worden en dat lukt prima. Deze week werken we in beide groepen met de inhoudsmaat
liter en deciliter. Het is leuk om te zien dat een aantal kinderen zelf het verband ziet met de meter en de
decimeter!

Nieuws uit groep 5 en 6
Op vrijdag 6 december gingen we naar de brandweerkazerne in Tweede
Exloërmond, omdat we 20 bandjes met PBS hadden. We hebben een
rondleiding gehad van de vader van Sill en Lizzy en Alexander. Ze
hebben ons opgehaald in een brandweerauto en een busje. Hoe leuk is
dat!? We hebben in de brandweerauto mogen kijken, de
brandweerpakken gezien en gevoeld, die zijn heel zwaar! Ook hebben
we een schaar vast gehouden die ze gebruiken om bijvoorbeeld iets van
een auto los te knippen. Ze lieten zien wat een brandweerman allemaal
mee moet. Dat is best veel en zwaar.
Juf heeft ademlucht opgehad, maar ze kreeg er geen lucht door…. Het
was een interessante middag. Bedankt!
Groetjes Quilermo en Sill
Op vrijdag 20 december houden we als afsluiter voor de vakantie een foute kerstochtend. De leerlingen
mogen in hun foute kerstkleren (denk aan: kerstrui, pak, pyjama, glitters of slingers in het haar etc.) naar
school. Wie ziet er het ‘foutst’ uit?! We zetten heerlijke foute muziek op, spelen een quiz en doen spelletjes.
Kortom een gezellige ochtend met elkaar!

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7/8 heeft afgelopen 5 december van Sinterklaas onder andere hesjes en een basketbal gekregen.
Tijdens de pauze is de klas sinds kort dan ook aan het basketballen.
Op dinsdag bereiden kinderen van groep 7/8 zelf een gymles voor en afgelopen dinsdag was het de beurt
aan Laura en Denise. De meiden hadden een erg leuke en leerzame les gegeven over basketbal. De klas
weet nu hoe ze moeten dribbelen en ze kennen de spelregels nu beter.
Verder is de klas druk bezig met de voorbereidingen voor het kerstviering.
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de voorlichtingsmomenten op het Ubbo Emmius.
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