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belangrijke data voor de komende periode
woensdag 18 december
kerstwandeling
groep 1 t/m 8
donderdag 19 december
oud papier
vrijdag 20 december
Uitgifte Info nummer 9
groep 1 t/m 8
ma 23 dec. ’13 t/m vr 3 jan. ‘14
kerstvakantie
groep 1 t/m 8
Nieuws uit het team
Kerstwandeling
Vandaag ontvangt u een uitnodiging voor de kerstwandeling. De kerstwandeling is op woensdag
18 december. Veel oud-leerlingen hebben hun
medewerking toegezegd. Dit motiveert ons nog
meer om er iets moois van te maken. Voor en
na de kerstwandeling is er tijd voor ontmoeting.
Natuurlijk zorgt de a.c. voor eten en drinken.
Sinterklaas op bezoek
Donderdag heeft Sint met drie pieten onze
school bezocht. Op het schoolplein werd hij
verwelkomt door kinderen en leerkrachten. Na
een prachtig onthaal heeft de Sint met zijn
pieten de verschillende groepen bezocht.
De laatste Info
De laatste Info van dit kalenderjaar bevat weer
veel leerlingenwerk. Deze Info ontvangt u op
vrijdag 20 december. De leerlingen zijn
vrijdagmiddag 20 december vrij. [zie
activteitenkalender]
Nieuws van de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken worden.
Woensdag 11 december vindt er een GMR vergadering plaats op de Fontein te Sleen.
Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende punten aan de orde:
 Functiemix
 Profilering van de scholen
 Passend Onderwijs
 Invulling vacatures (MR/GMR)
Namens de GMR, Daniël de Leeuw, secretaris GMR
Nieuws van de penningmeester
Beste ouders, meer dan de helft van alle betalingen voor het schoolfonds
zijn inmiddels binnengekomen, bedankt daarvoor. Willen de ouders die dit
nog niet hebben gedaan graag voor het einde van het jaar hun bijdrage
overmaken. Mocht dit niet lukken dan hoor ik het graag. Met vriendelijke
groet,
de penningmeester
Martin Vos
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Werken aan wat werkt
“Omgaan met verschillen/ruzie”
De komende weken gaan we vooral letten op hoe goed kinderen kunnen
omgaan met verschillen en met ruzie. Heel moeilijk, maar toch lukt het
kinderen om te snappen dat niet iedereen dingen hetzelfde voelt en
beleeft. “Ik zag dat je boos werd en je omdraaide toen Chris naar je
riep. Je liep weg en kwam naar mij toe, goed van je!”
“Toen je Anna hoorde vertellen dat ze niet kan komen logeren omdat ze
heimwee heeft, baalde je wel, maar je werd niet kwaad. Goed van je!”
Actie activiteitencommissie
Ouders, denkt u er aan dat maandag a.s. het geld voor de actie ingeleverd moet worden.
Kinderen en ouders, bedankt voor het verkopen. Fijn dat wij op jullie konden rekenen.
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wat hebben wij een leuke en spannende tijd achter de rug. Wij
zijn naar het klooster van Sinterklaas geweest, wat heel erg
leuk was. Sinterklaas en wel 3 Pieten zijn bij ons in school
geweest en zelfs voor iedereen een leuk pakje meegenomen.
Wat een feest.
Vanavond een leuke pakjesavond gewenst. Nu gaan wij
natuurlijk werken en spelen over het thema Kerst. De komende
weken gaan wij lang-kort herhalen en dik-dun leren. Nu leren
wij het cijfer 7 en 8 komt de komende week aan de beurt.
Fonemisch bewustzijn: extra aandacht voor kritisch luisteren.
Natuurlijk hopen wij u allemaal woensdag bij de kerstviering te ontmoeten.
Groep 3, 4 en 5
Een week waarin we hard hebben gewerkt en ook leuke dingen hebben gedaan. Dinsdagmiddag
zijn we naar het Klooster van Sinterklaas geweest. Daar hebben we leuke dingen gedaan. Juf
moest op een rodeostier en de kinderen moesten aan 4 kanten aan een touw trekken om juf er af
te laten vallen. Ook hebben we een cd meegekregen van de cuppieten met het liedje ‘Sinterklaas’.
Een gezellige middag. Donderdagochtend kwam Sinterklaas dan eindelijk op school met zijn
pieten. We hebben ze laten zien dat we goed kunnen dansen en zingen.
Donderdagmiddag hebben we geknutseld voor kerst. Vandaag komt ook de kerstboom in de klas.
Groep 3 heeft deze week kern 5 afgerond. Veel 2 tekenklanken zijn nu aangeboden en dat maakt
het vaak ook wel even lastig. Het verschil tussen de ‘eu’, ‘ui’ en ‘uu’ blijven we flink oefenen.
Groep 4 heeft deze week blok 8 van taal afgerond wat betekent dat we boek 4a al uithebben. Met
rekenen zijn ze klaar met blok 3.
Rekenen: de kalender: de maanden kennen, hoeveel dagen heeft een maand. Hoeveel
woensdagen heeft de maand december? Welke dag is het een week later dan woensdag 11
december?
Groep 5 is deze week begonnen met blok 4 van rekenen. We hebben het weer over cm, m en km.
Maar ook leren we grafieken aflezen. De tafels en het klokkijken blijven we oefenen. Er zijn nog
een aantal kinderen die hun tafeldiploma nog niet hebben gehaald, gaan jullie deze thuis nog eens
oefenen? Er zijn leuke spelletjes op internet te vinden. Groep 4 en 5 hebben woensdag 11
december herhaling van dit dicteeblok.
Groep 6, 7 en 8
Het is alweer december! Wat gaat de tijd snel! De afgelopen week zijn we begonnen met het
adventsproject van Kind op Maandag. De komende weken werken we vol verwachting naar het
Kerstverhaal toe.
Deze week hebben we met veel enthousiasme het Sinterklaasfeest
gevierd, er zijn optredens gedaan en de meest prachtige cadeaus
verschenen in de klas! Iedereen heeft echt zijn/haar best gedaan
om er iets moois van te maken. Op de website komen vast
prachtige foto’s staan. Nog niet iedereen heeft het geld voor de
waxinelichtjeshouders ingeleverd, willen jullie hier nog even aan
denken?
Groeten, de juffen van groep 6/7/8
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