Infoblad
Agenda
Week 50
12-12 Volleybaltoernooi
Week 51
20-12 Kerstviering
21-12 School van 10 tot 12 uur
21-12 Kerstvakantie
Week 2
07-01 Studiedag; kinderen vrij
08-01 Nieuwjaarsreceptie
08-01 Luizencontrole
08-01 Groep 5 t/m 8 Rijksmuseum
Week 3
18-01 Nieuw infoblad

December 2018
Jarigen
7-12

Niels Buter

gr. 2

12-12

Corien ten Klooster

gr.7/8

12-12

Thomas Scherpenkate

gr.3/4

20-12

Lucas Rietman

gr.5/6

21-12

Noa Zielman

gr. 2

21-12

juf Debora

02-01

juf Nienke

05-01

Jeline Booij

06-01

juf Daniëlle

09-01

Stijn van Herk

11-01

juf Irene

15-01

juf Doreen

18-01

juf Netty

gr.7/8
gr.5/6

Jarigen: (alvast) van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag toegewenst.
Welkom

Komende weken verwelkomen wij Ruben van Olst en Lucas van der Klogt. We hopen dat jullie
een mooie, goede en leerzame tijd bij ons op school zullen hebben!

Het sinterklaasfeest

Wat een feest vandaag op de school. Vanochtend stonden we allemaal al klaar op het plein en
hebben we heel hard gezongen. Gelukkig hoorde sinterklaas ons mooie gezang en kwam hij
naar ons toe. De sint was erg blij met zijn nieuwe behang en ziet uit naar zijn vernieuwde
werkkamer. Samen met zijn drie pieten is sinterklaas in alle groepen geweest. Gelukkig
hadden alle kinderen zich goed gedragen en stond er niets in het grote boek dat het
vermelden waard is. We hebben de sint gedag gezongen en we hopen dat hij volgend jaar
weer langs wil komen!

Kerst

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Daarmee is het ook de laatste
nieuwsbrief voor kerst. In de klassen zijn we maandag al bezig geweest met de eerste
adventsviering. Op deze wijze willen wij samen met de kinderen toeleven naar het wonder van
kerst. Het wonder waarbij God zichzelf als mens aan ons (mensen) geeft.
Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan spreekt alles van het Kerstverhaal over Gods
initiatief tot gemeenschap en verbinding. Dat is wat (Gods) liefde doet. Het herstelt banden,
brengt mensen samen, het doet ons beseffen dat er een macht is die alles wat we zijn draagt
en plaatst in een groter verband. Gods liefde raakt ons aan, en levenslang ben ik niet eenzaam
meer, zoals de psalmist het zingt (psalm 116, berijmd).
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 8 januari hebben wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit schooljaar zullen we
dit na schooltijd houden in het speellokaal. Om 15:15 uur staat de koffie, thee en ranja voor u
klaar. De receptie zal omstreeks 15:45 uur afgelopen zijn.

Incasso ouderbijdrage

In de eerste week van de kerstvakantie zal de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden.
De ouderbijdrage is bestemd voor het bekostigen van uitgaven die niet onder de
rijksvergoeding vallen. Deze bijdrage wordt jaarlijks en per leerling geïnd en is als volgt
opgebouwd:
Kerst/Pasen

€ 11,50

Projecten

€

5,-

Sportactiviteiten/diversen

€

6,-

De totale ouderbijdrage komt daarmee op

€ 22,50

Daarnaast is de bijdrage voor het schoolreisje

€ 17,50

Nadat groep 8 op kamp is geweest zal er een ouderbijdrage voor kamp worden geïnd:
Het bedrag voor kamp bedraagt (groep 8)

€ 57,50

Nieuws uit de groepen

Groep 2

In groep 2 zijn we al druk bezig met de letters. We hebben er ondertussen al 5 geleerd. Leuk
om te zien hoeveel spullen er van huis mee worden genomen voor op de letterkast.
In de Sinterklaastijd hebben we geoefend met rijmen. Op een dag was de juf bijna in de klas
gestruikeld over een zak met cadeautjes. Iedereen kreeg een “cadeautje” uit de zak en mocht
nadenken over een rijmwoord. Even overleggen met de buurman was soms wel nodig. Maar
wat kunnen wij dit al goed zeg!!!!!
Met rekenen zijn we, aan de hand van een spel, bezig met de rangtelwoorden tot 10. Onder
welke beker ligt de pepernoot verstopt? Altijd weer spannend om de ogen dicht te doen en
natuurlijk is stiekem gluren soms ook leuk…..
Deze week hebben we in de klas de 1e Adventskaars
aangestoken. We leven toe naar Kerst. Een fijne periode
om samen met de kinderen te beleven. In stille
verwondering verwachten wij Jezus, net als Zacharias…
Maria……Elisabeth…….Johannes….
Deze personen staan centraal in de Adventsvertellingen.

Groep 3/4
Juf Mirjam heeft vandaag afscheid genomen van de kinderen
uit groep 3/4. Het zwangerschapsverlof van juf Ruth is afgelopen.
We willen juf Mirjam hartelijk bedanken voor haar inzet!

Groep 7/8
De afgelopen twee weken hebben wij een voorleeswedstrijd gehouden in deklas. Iedereen las
heel goed, maar er mochten er maar 2 door. Telkens was er een jury in de
klas die de voorlezers mochten beoordelen. Uiteindelijk mochten Dirkjan
en Kirsten Kamphof voorlezen voor groep 5 t/m 8. Er werd heel kritisch
gekeken. Het was dan ook heel spannend, maar uiteindelijk is Kirsten
Kamphof gekozen als winnares van onze school. Zij mag onze school gaan
vertegenwoordigen in het gemeentehuis. Succes Kirsten!

