Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 5 december
donderdag 18 december
donderdag 18 december
ma 22 dec ‘14 t/m 2 jan.’15

Sinterklaasfeest
uitgifte Opsteker nummer 8
Kerstviering
Kerstvakantie

groep
groep
groep
groep

1
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
8
8

De donkere dagen voor kerst
Wanneer je vanaf het koude schoolplein de
school binnenstapt, komt de warmte je
tegemoet. De aankleedcommissie heeft
tegenover de voordeur een open haard
gebouwd waar je heerlijk je handen aan kunt
warmen.

Nieuws uit het team
Juf Inge
Maandag 8 december start juf Inge weer met haar werkzaamheden. Afgelopen maandag was ze
de gehele dag in de groep om nader kennis te maken met de leerlingen. We vinden het fijn dat
juf Inge weer kan beginnen. Juf Inge werkt op maandag, dinsdag en donderdag in groep 5/6. Juf
Ciska werkt op woensdag en vrijdag in de groep.
De laatste Opsteker.
Op donderdag 18 verschijnt de laatste Opsteker van dit kalenderjaar. Aan deze laatste Opsteker
zullen al onze leerlingen een bijdrage leveren.
Verbeterplan Lezen
We zijn als team niet tevreden over de opbrengsten van het technisch lezen.
Daarom zijn we dit schooljaar in samenwerking met de bieb een verbeterplan
gestart. We willen graag dat de leerlingen meer plezier beleven aan het lezen
en meer tijd besteden aan het lezen. De leerlingen die moeite hebben met het
lezen krijgen extra oefening. In de maanden februari en in maart kunt u een
bezoek brengen aan de groep van uw kind. Na dit bezoek kunt u in gesprek met
Carla Boers (medewerker van de bieb) over het belang van lezen. In januari
ontvangt u meer informatie.
Kerstkaarten
Veel leerlingen delen op school kerstkaarten uit aan medeleerlingen. Soms gebeurt het dat één of
twee leerlingen van een groep geen kaart ontvangen. Dit is erg sneu. Om dit te voorkomen
stellen we voor om één kaart te maken voor je groep (idee van de schoolkring) of iedereen een
kaart te geven.
Bedankt
Juf Marjan heeft vanaf de zomervakantie juf Inge vervangen. Op maandag, dinsdag en donderdag
gaf juf Marjan les. We willen juf Marjan heel hartelijk danken voor haar inzet en enthousiasme.
Juf Marjan gaat nu meer uren les geven op CBS De Kiel. Op donderdag hebben de leerlingen van
de groep afscheid genomen.
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Werken aan wat werkt
“Zien hoe een ander zich voelt”
Zien hoe een ander zich voelt… meestal lukt het ons wel, maar kunnen we er
dan ook wat mee? De komende weken gaan we als team extra letten op
kinderen die al laten merken dat ze zien hoe een ander zich voelt. “Wat lief dat
je met Krista naar buiten gaat, je zag dat ze zich alleen voelde” , of: “ “Je
merkte dat Diana blij was, en je danste mee met haar, wat leuk!” Ook thuis is
het fijn uw kind te complimenteren als het merkt hoe u en uw gezinsleden zich
voelen. “Wat lief dat je zachtjes ging spelen toen je merkte dat mama hoofdpijn had” of “ Goed
hoor, dat je zei dat je ook wel binnen wilde spelen toen je wist dat Lisa nog niet naar buiten
mocht met haar griep”.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn nog druk bezig met het thema Sinterklaas. Deze week zijn we pietenmutsen aan het
maken en een sinterklaas aan het vouwen. Morgen is het dan eindelijk zover. Dan komt
Sinterklaas bij ons op school. De kinderen zijn vol verwachting. Afgelopen dinsdag hebben ze al
een speculaaspop gekregen. We hopen een gezellige morgen te beleven. 11 december komt
Klary van de bieb weer voorlezen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week heerst er Sinterklaaskoorts in groep 3 en 4. Ze zijn er maar wat
druk mee. Maar wat wil je ook; er is ook van alles spannends aan de hand met
Sinterklaas en zijn Pieten. Gelukkig houdt het Sinterklaasjournaal ons op de
hoogte. Regelmatig vinden we wat lekkers in onze zelfgemaakte schoenen.
Dinsdag zijn er speculaaspoppen bezorgd, heerlijk! En dan morgen nog…..we
hopen maar dat alles weer goed komt en we met elkaar een fijne
Sinterklaasochtend beleven.
Nieuws uit groep 5 en 6
Zo, dit is alweer het laatste weekje dat ik (juf Marjan) in groep 5/6 ben! Wat is de tijd snel
gegaan en wat hebben we een hoop geleerd en gedaan. Juf Inge staat te popelen om weer te
beginnen en ik mag verder werken op CBS de Kiel. Ik wil iedereen bedanken voor de gezellige
tijd die ik samen met jullie heb gehad! Deze week staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas.
In de klas is het dan ook echt Sinterklaasachtig geworden. Leuke boeken, dictees en taallessen
over Sint.

We zijn zelfs al bezig geweest met de kerstcrea! Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt!
Nieuws uit groep 7 en 8
Er heerst een enorm geheimzinnige stemming in de groep. Er zijn lootjes getrokken en er
worden surprises gemaakt.. we hebben zo’n zin in 5 december!
Het is een heerlijke maand met fijne feesten: we oefenen de liedjes die we gaan zingen tijdens
de kerstwandeling, terwijl we tussendoor ook nog heel hard werken.
De verkeerstoets is goed gemaakt gelukkig!
Het huiswerk voor de komende twee weken is:
Woensdag 10 december: controledictee thema 4 spelling
Woensdag 17 december: toets Engels hoofdstuk 1
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