Belangrijke data voor de komende periode:
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Maandag 10 december

Weekopening Meester Herman
Sinterklaasfeest
Weekopening Juf Alie

Groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,60 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Sinterklaas is jarig

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van Sinterklaas op school. Woensdag 5
december komt Sint Nicolaas met zijn Pieten feest vieren bij ons!. Hij zal om kwart
voor negen op school aankomen en alle kinderen moeten dan al in de schoolzaal
klaar zitten. We zullen om half negen de bel laten gaan! Als u nog jongere
kinderen thuis hebt, bent u ook met hen van harte welkom om de Sint te
begroeten. Wilt u dan ook om twintig voor negen in de schoolzaal aanwezig zijn?
Na de begroeting van de Sint en zijn knecht Piet gaan de kinderen om ongeveer negen uur naar
hun eigen klas en kunt u met uw jongere kind(eren) weer naar huis gaan.
Nieuws uit het team
De tien-minutengesprekken
De tien-minutengesprekken zijn weer achter de rug en we hopen dat u voldoende
informatie hebt ontvangen. Soms is het niet mogelijk om in tien minuten alles door
te spreken. Schroom dan niet om met de leerkracht een vervolgafspraak te maken
want goede communicatie is in het belang van ons allemaal.
Observatielijst
Vorige week vulden de leerkrachten de scolllijsten in. Deze Sociale Competentie Observatie Lijst
(SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Het gaat dus over hoe kinderen
met elkaar, hun werk en de leerkrachten op school omgaan. Vertellen ze veel of weinig uit
zichzelf, kunnen ze ruzies voorkomen of oplossen? Met de SCOL-scores brengen we de sociale
competentie van de leerlingen systematisch in kaart. Kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben komen we snel op het spoor.
Leerlingenraad
Op woensdagmorgen is de
leerlingenraad voor het eerst bijeen
geweest. Het was een gezellige en
zinvolle bijeenkomst. Vier leerlingen en
meester Herman spraken over allerlei
zaken. Hoe kunnen we er voor zorgen
dat de wc’s er netjes uit blijven zien?
Wat kunnen we doen, zodat het spelen
op het schoolplein nog leuker wordt?
Van de bespreking wordt een verslag
gemaakt. Een vertegenwoordiger van de
leerlingenraad leest het voor in de
groep. Sommige voorstellen van de
leerlingenraad worden besproken in het
teamoverleg van de meester en de
juffen.
De Schoolgids
In september hebt u een activiteitenkalender ontvangen. Vandaag ontvangt u de schoolgids.
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De schoolgids informeert u over de gang van zaken op onze school. Alle ouders ontvangen een
schoolgids.
Nieuws van de creacommissie
Hallo ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 5 t/m 8.
Namens de crea commissie willen we een actie houden om geld voor de crea in te zamelen.
Tijdens de crea proberen we vaak met kosteloos materiaal te werken.
Toch hebben we voor een aantal dingen natuurlijk ook geld nodig.
Dus vandaar deze actie om de kas te spekken.
Op woensdagochtend 19 dec. gaan de kinderen kerstkransen, kerstbakjes en pindamannetjes
(voor de vogels) maken. Deze kunt u bestellen. De kinderen maken in principe de eigen
bestellingen. Mochten ze veel bestellingen hebben, dan wordt er
geholpen.
De prijzen zijn als volgt: kerstkrans € 4,50 kerststukje € 3,50
pindamannetje € 3,00
Als u ze alle 3 tegelijk bestelt betaalt u € 10,Op donderdag 6 dec. krijgen de kinderen een bestelformulier mee die
we graag maandag 10
dec. ingevuld en met het geld in een envelop terugkrijgen op school.
Namens het crea team hopen we dat er veel bestellingen komen.
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 steeds druk bezig met het thema Sinterklaas. De kinderen
hebben al leuke werkjes gemaakt, nl. een stoomboot gemaakt van een
eierdoos, schoentjes gevouwen, hoedjes gemaakt, sint en piet op het dak
geknipt en geplakt.
Volgende week is het natuurlijk zover, dan komt Sinterklaas bij ons op
school.
De kinderen kunnen het bijna niet afwachten, zo spannend vinden ze het.
Vooral nu er een filmpje gemaakt is van een piet die alle pepernoten opat en
maar 1 pepernoot in elke schoen deed.
Volgende week gaan we hem hierover aanspreken.
We hebben ook een nieuwe leerling nl. Flore v/d Veen. Ze is 27 november 4 jaar geworden.
We willen haar heel veel plezier op onze school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Wat een spannend verhaal maandag tijdens de weekopening… Sinterklaas die pepernoten mist!
En hij heeft geen idee hoe dat zo komt… Gelukkig konden wij hem helpen door een camera in
onze klas neer te zetten. Nu is het mysterie gelukkig opgelost! Volgende week is het al weer
zover… Dan komt Sint bij ons op school! Nu maar hopen dat hij al onze werkjes mooi vindt! Er
hangen er inmiddels al heel wat in de klas.
Nieuws uit groep 5 en 6
De afgelopen weken hebben we het gehad over dromen. Leuke
dromen, nare dromen, dromen die (misschien) wel nooit uitkomen of
dromen die juist al uitgekomen zijn. De kinderen hebben hun droom
in een wolk geschreven en getekend. Deze wolken zijn bij
binnenkomst te bewonderen. Een greep van de dromen: een pony,
een manege, werken in de dierentuin, professioneel motorcrosser
worden, een hond en zwarte Piet worden.
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Verder dromen we over het Sinterklaasfeest dat eraan komt! We hebben er veel zin in en hopen
op een fijne dag 5 december. We zijn nog druk bezig om onze kale ramen te versieren met
Sinterklaas, Zwarte piet, stoomboten, pakjes enz.
Nieuws uit groep 7 en 8
Zoals het hoort in deze tijd van het jaar wordt er in onze groep erg
geheimzinnig gedaan. Iedereen is druk met het zoeken naar
rijmwoorden en maken van surprises. Volgende week woensdag vieren
we Sinterklaas in de groep! Wilt u uw kind helpen bij het verzorgen van
de surprise en het gedicht? Juf Jolande is Hulpsinterklaas en als u
vragen heeft kunt u bij haar terecht. De kinderen kunnen hun surprises
woensdag voor schooltijd binnen brengen. Houd u er rekening mee dat
wie die morgen ook al eerder beginnen vanwege het
Sinterklaasprogramma!
Er wordt hard gewerkt in onze groep. Net zijn de dictees afgenomen
en binnenkort beginnen we dan ook weer met een nieuw taalthema.
Groep 8 krijgt steeds meer informatie over het vervolgonderwijs, heel
spannend!
Huiswerk de komende periode:
18 dec: toets aardrijkskunde

Wie kan ons helpen?
Op donderdag 20 december vieren we het kerstfeest in de kerk. De
voorbereidingscommissie is al volop aan de slag. De commissie heeft
uw hulp nodig. Wie kan de kleuterstoeltjes en eventueel ander
materiaal naar de kerk brengen?

Dopjesactie.
We zijn heel blij dat er al dopjes ingeleverd worden op school.
MAAR:
Wel graag schone dopjes.
Vieze dopjes worden afgekeurd!!
Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden ingezameld :
- van mineraal- of spuitwater
- van frisdrank (cola, limonade, …)
- van melk
- van fruitsap
Dus niet van detergenten, zeepproducten of oliën. Ook geen plastic deksels of andere
materialen …
Meer info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be …
De dopjes kunnen worden ingeleverd bij school, mag ook in een zakje, in de bak naast de
batterijen verzamelplaats.

Hiep hiep hoera!!
Vrijdag 30 november
Martijn Nijsen
Vrijdag 30 november
Rachel Kremer
Donderdag 13 december
Megan Gerrits
Donderdag 20 december
Roos Achterberg
Zondag 23 december
Jamie de Lange
Zondag 30 december
Meomi Polane
Maandag 31 december
Meester Herman

Groep 6
Groep 8
Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 8
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