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belangrijke data voor de komende periode
ma 23 dec. ’13 t/m vr 3 jan. ‘14
kerstvakantie
groep 1 t/m 8

Ster van Bethlehem.
Eenzame ster
aan een donkere hemel vol wolken.
Niet meer dan een stipje,
onopvallend klein
en schijnbaar onbetekenend.
Wij blijven liever binnen,
waar het warm is en gezellig.
Maar buiten straalt de ster uit alle macht.
Hij wil gezien zijn en gevoeld.
Hoe meer er zoeken naar zijn licht,
hoe meer hij wint aan kracht en warmte.
Langzaam wordt hij groter, sterker, helderder.
Hij scheurt de wolken weg
en laat ons een glimp van de hemel zien.
Een glimp van God
achter het donker,
achter de wolken,
achter de deur van de stal,
waar een kindje slaapt
onopvallend klein en schijnbaar onbetekenend.
Een glimp van God
achter het donker,
achter de wolken,
achter de deur van de stal.
Een Kind van God

We wensen alle kinderen en ouders/verzorgers
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2014.

Nieuws uit het team
Geld voor Tejas
€ 40,01 is de opbrengst voor Tejas in de maanden november en december. Hartelijk dank.
Schoolschaatsen
In de maand januari gaan we op vrijdag 17 jan. , 24 jan. en 14 februari. schoolschaatsen. Juf
Ankie zal ons dan lesgeven. Dat vinden we erg fijn. In deze weken zal de gymles op maandag
komen te vervallen. We zijn nog op zoek naar ouders die ons op die vrijdagen willen helpen.
Ouderavond
In samenwerking met de schoolkring willen we in de maand februari een ouderavond
organiseren met als onderwerp: groepsvorming
Juf Ellen
Op dit moment geeft juf Ellen op woensdag en vrijdag les in de bovenbouw en op donderdag in
groep 1/2. Ook in het nieuwe kalenderjaar zal ze dit blijven doen. In de maand januari zal juf
Marjan haar nog enigszins ondersteunen.
Nieuws van de activiteitencommissie
De actie kaarsenstanders verkopen heeft het mooie bedrag van 275 euro netto
opgebracht. Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet.
Het geld zal goed besteed worden.
Nieuws uit de schoolkring
Op maandag 16 december vergaderde de schoolkring. De schoolkring heeft in het nieuwe jaar
een schoonmaakavond gepland. Het is de bedoeling dat op maandag 13 januari van 19.00 uur
tot 20.30 uur alle lokalen een opfrisbeurt krijgen. Graag deze avond eigen materiaal meenemen.
Kerstwandeling

Op woensdagavond was het eindelijk zover;
de kerstwandeling waar we al zo lang naar
uitkeken, begon. Als een echte Romeinse
soldaat gaf Bert een trompetsignaal. De heraut
van keizer Augustus had iets belangrijks
te melden! Iedereen moest zich inschrijven.
We werden op pad gestuurd.

Na een stevige wandeling kwamen we aan
bij een echte schrijver. Zijn naam was Lucas
en hij vertelde ons over een bijzonder kindje
dat verwacht werd.
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Eenmaal bij de engelen aangekomen werden
we bijna verblind door prachtig wit licht.
De engelen vertelden ons het schitterende
nieuws, van de geboorte van Gods zoon.

De herders waren hevig onder de indruk
van wat hen overkomen was. Een baby
in een stal? Daar moeten we dan maar
snel naar op zoek gaan.

We kwamen zelfs drie wijzen tegen die vanuit
het verre Oosten, ook op zoek waren naar dit
bijzondere kind. We besloten dezelfde ster
te volgen…

En jawel, daar was de ster! Net boven de
stal. Omgeven door dieren en trotse ouders
was daar het kindje Jezus in een kribbe.

Na de wandeling was er voor iedereen een
warme hap en allerlei andere lekkernijen.

Het was super gezellig en er werd vrolijk
kerstfeest gevierd!
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Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij hebben hard gewerkt over kerst, leuke dingen gemaakt,
kerstverhalen gehoord, boekjes gelezen. Ook veel aandacht
voor getalbegrip: tellen, cijfers, eerlijk delen.
Na de vakantie gaan we werken over de winter: hoe kunnen
wij de vogels in de winter helpen?
Fonemisch bewustzijn: ZIN-WOORD-LETTER.
Rekenen: 2-4-6-8-10 en 1-3-5-7-9, meten: lang-kort,
groot-klein, dik-dun. De kleuters hebben de cijfers 1,7,8,9
en 11 geleerd, in januari leren ze het cijfer 2.
De letters v,l,b,h,s,p en k hebben ze geleerd.
In januari worden de cito toetsen afgenomen, dit jaar alleen voor de kinderen van groep 2.
In juni ook voor de kinderen van groep 1.
Ik wens jullie prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een hele fijne vakantie.

Groep 3, 4 en 5
Zoals u heeft gezien of misschien hebben de kinderen er thuis over
verteld, hebben we een extra juf in de klas. Dit is juf Lisa de Lange. Juf
Lisa doet de opleiding helpende breed en helpt ons op woensdag,
donderdag en vrijdag.
Naast juf Lisa nog een nieuw gezicht en dat is juf Daphny. Zij gaat bij ons
in de klas haar LIO stage lopen, dit betekent dat zij 3 dagen (maandag,
dinsdag en woensdag) zelfstandig voor de klas staat en ik (juf Elleke) dus
op school ben voor ondersteunende taken. Na de vakantie heeft ze 4
inwerkweken en daarna gaat het echt beginnen. Gelukkig is ze nu al veel
op school om kennis te maken met de kinderen en zich al voor te
bereiden.
In een volgende nieuwsbrief stelt ze zich uitgebreid voor.
De kerstvakantie staat al weer voor de deur.
Groep 3 is bezig met kern 6 van Veilig Leren Lezen. Dit
betekent dat hierna alle letters aan bod zijn geweest. Na deze
kern gaan we verder met ng- nk en sch. Ook gaan we dan
uitgebreid met begrijpend lezen aan de slag. Na de
kerstvakantie gaan we kijken of de kinderen al in AVI m3
zitten of misschien zijn ze al wat verder. Het is daarom
belangrijk om ook in de vakantie te blijven lezen.
Groep 4 gaat na de kerstvakantie met taal werken over
spelen en groep 5 werkt over boodschappen doen.
De kinderen van groep 4 en 5 hebben onlangs de ei en au
plaat meegekregen naar huis. De woorden die hier op staan,
zijn alle woorden met ei/au die ze moeten weten. Horen ze
een ander woord, dan weten ze dat we het schrijven met de
ou/ij. Wilt u dit thuis met ze blijven oefenen?
De kinderen hebben de tafel van 3 meegekregen, welke ze
maandag na de vakantie moeten opzeggen.
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Woensdag na de kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 4 en 5 weer woordjes mee.
Ik wens jullie een prettige vakantie, fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Groep 6, 7 en 8
Wat hebben we hard gewerkt de laatste periode.
In groep 6 hebben de kinderen flink geoefend met digitaal klokkijken. Het eerste begin was
moeilijk, maar we merken nu wel dat het steeds beter verloopt. Misschien kunt u thuis ook nog
extra oefenen, zodat de kinderen dit goed onder de knie krijgen.
Groep 7 is met rekenen druk aan het oefenen met breuken en
kommagetallen. Welk kommagetal past bij welke breuk en
waar op de getallenlijn? Best pittig allemaal, maar ze doen
goed hun best!
Groep 8 is al begonnen met blok 6 van het rekenboek. Na de
vakantie krijgen ze hiervan de toets en daarna gaan ze
oefenopdrachten maken voor de Citotoets, zodat ze daarvoor
goed voorbereid zijn.
Na de vakantie beginnen we met spelling aan een nieuw blok en krijgen de kinderen een nieuw
blad mee naar huis, waarop staat wat ze moeten leren de komende weken.
We wensen iedereen fijne feestdagen toe en alvast een heel gelukkig nieuwjaar!
De juffen van groep 6,7 en 8
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