Nieuwsbrief van 25 november 2016
Fruitlevering week 48 (28 nov t/m 2 dec)
1. Ananas
2. Mandarijn
3. Kaki
Sinterklaasinfo
Vol verwachting klopt ons hart……..
Het duurt nu niet lang meer voordat Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school gaat vieren!
Op 5 december hoopt Sinterklaas met zijn pieten bij ons te komen. Om 8.25 uur staan we met elkaar op het
grote plein om ze welkom te heten. De kinderen vormen dan een lang pad met bogen waarlangs de sint en zijn
pieten kunnen lopen. Hoe ze dit jaar op school komen is nog een verrassing…..
De kinderen van groep 1 en 2 gaan daarna een spellencircuit doen. Groep 3 en 4 doen dat in hun eigen klas.
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 maken een surprise. Denken jullie eraan om dit op tijd weer mee te nemen
naar school?
Deze morgen hoeven de kinderen geen fruittas mee te nemen.
Om 12.00 uur is iedereen vrij.
Groep 7/8
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 hun verkeersdiploma
ontvangen.
Het praktisch examen is door iedereen succesvol afgerond.
Gefeliciteerd groep 8!

Tips voor het plannen van huiswerk:
Ik merk dat de leerlingen van groep 7/8 moeite hebben met het plannen van het huiswerk.
De leerlingen hebben een studieblad meegekregen van mij met wat tips.
Kunt u samen met uw zoon/dochter dit blad eens doornemen en hem of haar begeleiden in het plannen van het
huiswerk. Ik heb in de klas dit ook uitgelegd maar wat extra sturing is wel gewenst.
Nieuws uit groep 5/6
We hebben pepernoten gebakken en lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest.
Het is de bedoeling dat de surprises vóór 1 december in de klas aanwezig zijn.
Een gedicht schrijven mag, maar hoeft niet.
Op dinsdag 13 december a.s. gaan de leerlingen naar de WP om een techniekles te volgen.
We hebben ouders nodig die ons om 12.45 uur kunnen brengen en om 15.15 uur kunnen ophalen.
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten van groep 5/ 6.
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Sinterklaas in groep 3
Wij kijken met de klas elke dag naar het Sinterklaasjournaal. Nu maken wij ons een beetje zorgen om Wellespiet.
Hij wil een taart bakken voor de verjaardag van Sinterklaas, maar het gaat steeds mis. Om hem te helpen, hebben
wij met elkaar een brief geschreven aan Wellespiet, waarin we vroegen om het recept. Wij kunnen namelijk al
een beetje bakken, want we hebben kunnen oefenen in de bakhoek in de gang bij de klas.
De brief hebben we in de zak van Nieka aan de deur gehangen. Woensdagmorgen zat het recept in de zak en
daarbij ook cupcake bakjes en duimen stickers. Als we de taartjes gebakken hebben en het is lekker, plakken we
een groen gekleurde duim op het cupcake bakje. Dit doen we dan weer in de zak aan de deur, zodat Wellespiet
weet dat het recept klopt en hij de taart voor Sinterklaas kan bakken.
Maandag 5 december hopen wij dat Sinterklaas onze klas bezoekt. Hij zal dan een kwartiertje in de klas aanwezig
zijn en daarna gaan we in de vorm van een circuit spelletjes doen, knutselen en lekker eten en drinken. Dit
allemaal onder begeleiding van ouders. Hierbij wil ik deze ouders alvast bedanken voor alle hulp die jullie
geboden hebben/ nog gaan bieden tijdens de gehele Sinterklaastijd!
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Nieuws uit groep 1 en 2
Thema

De kinderen zijn de afgelopen weken heerlijk over Sinterklaas aan het spelen. Omdat het spelen in de
hoeken zo belangrijk is voor de kleuters, mogen ze deze weken in verschillende hoeken spelen. We
hebben verschillende hoeken gemaakt: een stoomboothoek, een bakkershoek, het kantoor van
Sinterklaas en een inpakhoek. Zoals u weet volgen wij het sinterklaasjournaal. Omdat de Welles piet
er niet veel van bakt, helpen de kinderen hem een handje. In de afgelopen week hebben we in de klas
taartjes gebakken. Gelukkig had piet ons het recept gegeven. Nu konden we goed lezen welke
ingrediënten we moesten gebruiken.

Volgende week is de laatste week dat we werken over Sint en Piet. Deze week zal in het teken staan
van Pietengym.
Op maandag 5 december zullen we dit feestelijk afsluiten met elkaar.
De laatste weken staan in het teken van kerst. Volgende week steken we de eerste adventskaars aan
en zo tellen we samen af tot kerstfeest.
Cijfers en letters

We leren de komende weken het cijfer 5 . Ook leren we de letter s.
Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze
letterkast.
Belangrijke data

30 november en 1 december: Bamba bij groep 1 op bezoek. Ze doen mee met de pietengym
5 december: Sinterklaasfeest.

Groep 1 en1/2 met Sint Maarten
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