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Nr. 7, november 2018
Welkom op school
Aanstaande maandag start Ferris Terstroot bij ons in groep 6. We wensen Ferris een fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is in volle gang. We hebben met de leerlingen pepernoten gebakken, de
Pietenplaatjes zijn inmiddels allemaal uitgedeeld en vanmiddag hebben alle kinderen van de groepen
1 t/m 4 hun gymschoen of een zelfgemaakt bakje gezet. Vol verwachting klopt ons hart….
Aanstaande woensdag 5 december, komt Sinterklaas om 8.30u aan bij ons op school. Samen met het
team en leerlingen zullen we hem opwachten bij het hek. U bent hierbij van harte welkom. De
leerlingen gaan eerst allemaal naar binnen en de leerkrachten lopen met de leerlingen naar het hek.
Sinterklaas zal eerst de peuters en de onderbouw bezoeken en daar samen met de Pieten de cadeaus
uitdelen. Daarna bezoekt hij kort de rest van de groepen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8
hebben surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. Deze nemen ze allemaal op dinsdag 4 december
mee.
Kerst
Net als vorige jaren gaan we met de kinderen weer genieten van een kerstdiner. We doen dit op
donderdagavond 20 december. De leerlingen zijn vrijdag 21 december om 12.00u vrij. Na het
Sinterklaasfeest ontvangt u van ons meer informatie over het kerstfeest.
Zwembad: “School van de week”
Volgende week is onze school “School van de week”. De kinderen krijgen volgende week allemaal
een bon, waarmee ze vrijdagavond 7 december of zaterdagmiddag 8 december voor €2,00 kunnen
zwemmen in De Steense.
Tostidagen
Van 10 t/m 14 december is het tostiweek op school. In nieuwsbrief nr.5 staat alle informatie
hierover.
Schooltijden/Ziek melden
Om 8.30u willen we starten met de lessen. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen op tijd op
school zijn en dat we weten welke kinderen ziek zijn. We ontvangen uw ziekmeldingen uiterlijk 8.25u
bij voorkeur telefonisch of persoonlijk.
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk verplaats
Het spreekuur van onze schoolmaatschappelijk werkster van 4 december a.s. is verplaatst naar
donderdag 6 december. Esther is vanaf 8.15u aanwezig.

Ateliers; talentontwikkeling
Op donderdagmiddag werken we in de hele school aan talentontwikkeling. Kinderen komen in
aanraking met allerlei talenten die ze al goed kunnen of gaan ontwikkelen. Momenteel wordt er
bijvoorbeeld gedanst, gesport, gekookt en gekleid.
Erg leuk en leerzaam. We genieten er samen met de
kinderen van dat ze kwaliteiten ontdekken en laten
zien die in het dagelijkse schoolwerk minder naar
voren (kunnen) komen.
Fietsverlichting
Fietsen zonder licht is gevaarlijk. Nu het ’s ochtends
weer donker is, vinden wij het belangrijk dat kinderen die fietsen goed zichtbaar zijn. Graag uw
aandacht voor goede fietsverlichting.
Groep 1/2
De leerlingen van groep 1/2 gymmen in de winterperiode meer binnen. De leerlingen dragen tijdens
de gymles gymschoenen. Mocht uw kind nog geen gymschoenen op school hebben, dan graag deze
aanleveren bij juf Babs of juf Dieuwke.
Wanneer uw kind gebruik maakt van een pakje drinken, graag de
naam of initialen op het pakje schrijven. Dit voorkomt discussie bij de
kinderen.
Groep 5/6
Als eindopdracht van ons vorig Blink thema "wereldse kinderen"
hebben de leerlingen van groep 5 en 6 een filmpje gemaakt over hoe
wij in Nederland naar school gaan. Dit filmpje hebben we naar de
neefjes van juf Ingrid in Australië gestuurd. Vorige week kregen wij uit
Australië een film terug met hoe de neefjes van juf Ingrid naar school
gaan. Zo kwamen we er achter dat kinderen in Australië altijd een uniform aan hebben met een
zonnehoed, die buiten altijd op moet. En in Nederland worden we niet opgehaald met de schoolbus,
maar gaan kinderen op de fiets naar school. Gevaarlijk hoor!
Groep 7
Na de kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 7 aqua-gymmen. Kinderen dienen minimaal in het
bezit te zijn van diploma A. De lessen zijn onder begeleiding van twee zweminstructeurs van het
zwembad en zijn maandagmiddag 7, 14 en 21 januari van 12.00 tot 13.00 uur.
Groep 8: Voorlichting voortgezet onderwijs
Op dinsdagavond 11 december is er een voorlichting van het voortgezet onderwijs voor de ouders
van onze leerlingen in groep 8. De leerlingen hebben hiervoor een schriftelijke uitnodiging gekregen.

Voor uw agenda
 03-12 MR
 03-12 Leerlingenraad
 05-12 Sinterklaas
 06-12 Spreekuur schoolmaatschappelijk werk
 10 t/m 14-12 Tostiweek
 11-12 Voorlichting voortgezet onderwijs ouders gr.8
 19-12 Kerstconcert Linde-college gr. 5 t/m 8
 20-12 Kerstfeest
De komende weken zijn jarig: Gezond eten is belangrijk voor
een goede ontwikkeling. We
 10-12 Madelief gr.7
vinden het belangrijk dat er op
 12-12 Niels gr.3
school gezond eten en drinken
 13-12 Aimé gr.7
is tijdens de pauzes, de lunch,
 14-12 Davey gr.2
uitjes en bij het trakteren.
 15-12 juf Pietje
Graag uw aandacht hiervoor
 16-12 Carmen gr.7
bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de groep.

