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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 4,20 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
woensdag 19 december
donderdag 20 december
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari

Kerstviering
uitgifte Opsteker 8
Kerstvakantie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Afscheid Reina
Twintig jaar lang was Reina een bekend gezicht op onze school. Duizenden naamkaartjes heeft ze o.a.
gemaakt. Reina had in groep 1 en 2 haar eigen bureautje waar ze allerlei werkzaamheden uitvoerde. Ze was
een stille kracht die veel werk verzette. Reina had de afgelopen tijd veel problemen met haar ogen. Menigmaal
is ze geopereerd. Het gaat gelukkig nu een stukje beter. Reina heeft ons verteld dat ze het rustig aan wil gaan
doen. Vier dagen op school is teveel van het goede. Misschien komt ze over enige tijd wel weer terug, maar
dan voor een middag. Maandag 10 december gaan we Reina bedanken voor alles wat ze voor school heeft
betekent.
Lieve Reina, bedankt voor alle mooie jaren!

Een nieuwe baan voor juf Ciska
Vanaf schooljaar 2010 -2011 is juf Ciska werkzaam op onze school. Al die jaren heeft ze met veel inzet en
enthousiasme in de midden- en bovenbouw gewerkt. Juf Ciska heeft vorig schooljaar te kennen geven dat ze
op zoek is naar een nieuwe uitdaging.
Per 1 januari 2019 gaat juf Ciska werken voor de invalpool van Fiers. Ze blijft dus wel verbonden aan onze
vereniging en we zullen haar dus nog regelmatig zien. Tijdens de weekopening van maandag 17 december
zetten we juf Ciska nog even in het zonnetje. Ze heeft veel voor de school betekent en we willen daar bij stil
staan. Juf Deniece zal per 1 januari haar taken overnemen. Juf Deniece is een ervaren juf die op dit moment
werkzaam is op een basisschool in Zwolle. Ze gaat met haar gezin verhuizen en gaat wonen in Coevorden.

De kerstwandeling
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de prachtige kerstwandeling in het museum Ellert en
Brammert. Op 8 plekken in het museum wordt het kerstverhaal uitgebeeld. De kinderen en (groot)ouders van
de Kiel lopen als één groep door het museum. De start is in de brandweerkazerne. Na de wandeling in het
museum gaan we weer terug naar de kazerne. Daar kunnen we onder het genot van iets lekkers nog even
nagenieten van de wandeling.

Start technieklessen
We willen in januari starten met de techniekklas. Dit keer werken we samen met het Hondsrug College. De
technieklessen vinden plaats op deze school. Er is plaats voor 12 – 14 kinderen, zowel jongens als meisjes
die in deze pilot op het Hondsrug college lessen techniek en verzorging gaan volgen op 8 achtereenvolgende
maandagmiddagen van 13.20 tot 15.10 uur. De helft van de groep krijgt eerst 4 weken techniek les van een
techniek docent van het Hondsrug college en de andere helft krijgt eerst 4 lessen verzorging van een docent
verzorging op het zorgplein. Na 4 weken wordt er gewisseld. Onze school mag drie leerlingen afvaardigen.

Kerst
Graag willen we u vragen om glazen potjes voor ons te verzamelen. Ook hebben we nog een aantal radio’s
nodig met een usb aansluiting, bouwlampen, stekkerdozen/verlengkabels, kerstverlichting en bouwlampen.
Een hele lijst, we hopen dan ook dat u kunt helpen. Mocht u iets hebben wat we mogen gebruiken, dan graag
voorzien van naam. De spullen mogen worden ingeleverd bij juf Ciska of juf Anita.

Nieuws van Kids First
Dag sinterklaasje da-ag da-ag zwarte piet!Nu sinterklaas het land weer uit is , beginnen wij
volgende week met het thema kerst.
We zeggen dag tegen Zoé, Zij komt nieuw bij ons spelen, wat fijn!
Voor de kerstknutsels hebben wij lege potjes nodig, wilt u deze opsparen en meegeven, dan
zullen wij er iets moois van maken!

Nieuws van de Blije Handjes Club
Na 3 weken voorbereiden was vanmiddag het bezoek
van Sinterklaas en 5 Pieten bij de Blije Handjes club.
Met een opkomst van 48 kinderen was het lekker vol en
druk. Voor ieder kind was er een woordje en een
cadeautje.
Woensdag 12 december is er weer een activiteit. We
gaan dan knutselen en Kersthangers maken, de
middag duurt van 13:30 tot 15:30 uur.

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
Groep 1 en 2
Zoals niemand is ontgaan, is de Sint op 5 december ook naar onze school
gegaan. Daar heeft ook groep 1 en 2 bij stil gestaan. Al bij de eerste versieringen
in de gang waren we weer enthousiast om de Sint en zijn Pieten te ontmoeten.

We waren goed voorbereid voor het schoentje zetten met zelf gevouwen
bakjes met een paardenhoofd (gr. 1) en geschilderde schoenen (gr. 2).
En natuurlijk hebben we een muts gemaakt voor 5 december.
De letter die we leerden was de 'r'.
Nu Sinterklaas is vertrokken maken we ons klaar voor de kerst. We gaan
veel liedjes zingen om voorbereid te zijn voor de kerstwandeling op
woensdag 19 december. Wilt u thuis al in de sfeer komen? Dat kan!
Deze liedjes gaan we zingen en kunt u op Youtube vinden: 'Maria schrik
niet', 'Sjok sjok sjok liep het ezeltje', ‘Tjok tot aan de nok’, 'In een stalletje'
en 'Ga je mee op zoek..'

Groep 3 en 4
Wat een gezellige dag hebben we gisteren gehad! Sinterklaas en zijn drie Pieten waren ook bij ons op school.
Het was een heel leuk feest. Iedereen mocht even bij de Sint komen en voor iedereen hadden de Pieten
pepernoten. Toen Sint naar de andere groepen ging heeft 1 van zijn Pieten de cadeautjes uitgedeeld. De
pakjes vielen in de smaak. Tot volgende jaar Sint en Pieten! Ook is er de afgelopen weken hard gewerkt;
groep 3 is alweer bezig met de laatste dagen van kern 4. Met rekenen leren
we splitsen en meten met de kralenliniaal. In groep 4 leren we met taal wat
werkwoorden zijn en samengestelde woorden. Met rekenen zijn we bezig
met getalbegrip. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor Kerst ook in volle
gang.

Groep 5 en 6
Inmiddels zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. We gaan van
feest naar feest. Afgelopen woensdag hebben we een erg gezellig
Sinterklaasfeest gehad. We hebben genoten met elkaar.
Nu zijn we alweer druk aan het oefenen voor de liedjes van kerst.
Ondertussen wordt er ook nog gewoon gewerkt. We beginnen met taal en spelling met hoofdstuk 4. Met
rekenen zijn we begonnen met blok 3.
We werken nog steeds met de weektaak. Dit gaat redelijk goed, al vinden sommige kinderen het plannen
ervan nog steeds een beetje lastig. Uiteindelijk komt het vaak toch goed.

Groep 7 en 8
Inmiddels hebben we de Sint en zijn 3 pieten alweer uitgezwaaid! Het was een leuke en gezellige ochtend met
hele leuke surprises en gedichten. Daarna hebben we nog een digitale escaperoom over Sinterklaas gedaan;
het groepje van Luka, Sanne, Kian en Christian heeft als eerste de code gekraakt!
Het volgende feest wat we met elkaar vieren is het Kerstfeest. De kinderen zijn al hard aan het oefenen. De
bedoeling is dat ieder groepje voor de eigen muziek (-installatie/cd-speler met usb-stick) zorgt. Als dit niet gaat
lukken, horen we dat als juffen graag even, zodat er naar een andere oplossing gezocht kan worden.
Verder is de definitieve eindopbrengst van de Kinderpostzegelactie bekend gemaakt; 1789 euro! En dat met
17 kinderen, reken maar uit wat de opbrengst dus gemiddeld per kind is! Goed bezig geweest allemaal!
Ook hebben we in de klas in de afgelopen weken de voorrondes voor de Nationale Voorleeswedstrijd 2018
gehouden. Na zelfs aan andere klassen te hebben voorgelezen, met de juffen en meester als jury, is er één
winnares gekozen: Eva! Van harte gefeliciteerd en we hopen dat je het ver schopt in de vervolgrondes!
Succes alvast namens ons allemaal!

Verjaardagen
donderdag 13 december
zaterdag 15 december
woensdag 19 december
maandag 31 december

Sophie Berkepies
Delano Moes
Thomas Huisman
meester Herman

groep 1
groep 8
groep 2

