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Afscheid Judith
Pinxten

Beste Ouders/Verzorgers,

Kijkbladen en
inloopavond

Beste ouders/verzorgers, we willen jullie verzoeken om het (ingevulde)
kijkblad uiterlijk vrijdag 23 november weer in te leveren bij de leerkracht. Zo
kunnen we ervoor zorgen dat alles weer gereed is voor de inloopavond. Alvast
bedankt!
De inloopavond is de volgende week.
dinsdag 27 november van 17.00-18.30 uur.

Graag wil ik iedereen bedanken voor al de felicitaties en bloemen voor mijn
afscheidsfeest!
Ook de muzikantjes die me een serenade brachten dankjewel!
Met veel plezier heb ik met kinderen gewerkt en nu breekt er een nieuwe fase
in mijn leven aan waarvan ik ook hoop te gaan genieten.
Hartelijk dank dat jullie mij zo in ’t zonnetje hebben gezet, ik heb er van
genoten!
Vriendelijke Groet
Judith Pinxten

Sinterklaasviering
onderbouw

Op dinsdag 4 december is de Sinterklaasviering voor de
onderbouw. Dit zal plaatsvinden in de ochtend. De
Sinterklaaswerkgroep organiseert leuke activiteiten voor de
kinderen waaronder ook bewegingsactiviteiten.
Om die reden willen wij alle kinderen van groep 3-4 vragen om
’s morgens al de gymtas mee naar school te nemen! hebben
namelijk ’s morgens al de gymschoenen nodig!
Daarnaast mogen ook alle kinderen die dit willen deze dag hun
pietenpak en pietenmuts aantrekken.
Alvast bedankt, namens de Sinterklaascommissie.

Groep 1-2

Wist u dat…
Er afgelopen donderdag een ambulance op bezoek kwam? We hebben geleerd
welk nummer we moeten bellen als er iets gebeurd, hoe de bestuurder en de
verpleegkundige te werk gaan en hoe een ambulance er van binnen uit ziet.
Ook mochten we de sirene horen! Dit was erg leerzaam en ook kregen we
antwoord op enkele van onze onderzoeksvragen. Heel erg bedankt voor deze
leerzame ochtend!
Wij morgen weer bezoek krijgen? Iemand van de eerste hulp komt ons meer
vertellen over zijn werk.
Er vanaf vandaag in de klas ook over Sinterklaas wordt gewerkt? Sint en zijn
pieten zijn namelijk ook wel eens ziek. We zijn nog op zoek naar doosjes om
mee te knutselen en in te pakken. Mocht u lege kartonnen doosjes hebben,
dan zouden we die graag op school willen gebruiken. Alvast hartelijk dank!
De kinderen op school verlanglijstjes mogen schrijven en knutselen. Als u nog
ongebruikte speelgoedfolders heeft, mag uw kind deze mee naar school
nemen.
We hard geoefend hebben met de letter z. We hebben hem op de kralenplank
gemaakt, gezocht in tijdschriften, geoefend in een werkblaadje en

geschreven.
We deze week beginnen met de letter s van sint (spreek uit sss). De kinderen
mogen spullen meenemen met deze letter. Graag voorzien van naam.
De kinderen van 1-2b vrijdag aan de beurt zijn tijdens de viering? Komt dat
zien!
Wij morgen weer een bezoekje brengen aan de bibliotheek. Boeken die
moeten worden ingeleverd mag u mee naar school geven.
Groep 3-4

Wist u dat…
Sint in het land is? En wij daarom de aankomende weken naast ons thema
restaurant ook zullen werken in het thema Sinterklaas?
*Groep 3 leert deze week de woorden piet (ie) en dak (d herhalen).
Groep 4 ook tussendoor Sintwerkjes zal maken?
Alle kinderen van groep 3-4 krijgen een door de juf gemaakt
Sinterklaaswerkboekje in de la om tussendoor in te werken.
Een aantal kinderen van groep 3 druk bezig zijn met verhaaltjes schrijven. Zo
oefenen we het hakken-plakken van woorden op papier. Hier is een voorbeeld
van een verhaaltje geschreven door Liz.

Wij binnen ons thema hebben gepraat over gezond en ongezond eten?
Daarbij hebben wij het gehad over de schijf van vijf.

Ook hebben we voor onszelf opgeschreven wat je tijdens een ontbijt, lunch of
diner kunt eten. Dit hebben we opgeschreven/getekend.

Wij volgende week aan de beurt zijn bij de viering?
Zonnebloem

Groep 7/8

Beste muzikanten die meespelen in het orkest van juffrouw Inge voor de
kerstviering van De Zonnebloem. Dit zijn de repetitiedinsdagen. Het zou fijn
zijn als je dan je instrument bij je hebt:
Dinsdag 20 november
Dinsdag 27 november
Dinsdag 4 december
Dinsdag 11 december ( hele dag instrument meenemen)
De tafeltjes
Vanaf groep 3/4 is er geoefend met de tafeltjes. We merken in groep 7/8
echter dat deze tafeltjes niet (meer) geautomatiseerd zijn. Sommige kinderen
kunnen de tafeltjes bijvoorbeeld alleen opnoemen in
het rijtje waarin ze geoefend zijn, niet als er een
losse som gevraagd wordt.
De kinderen geven zelf steeds vaker aan dat dit lastig
is en wij zien ook dat ze hierdoor moeite hebben met
de (telkens moeilijker wordende) breuken,
cijfersommen delen, cijfersommen keer enz.
Gisteren hebben alle kinderen van groep 7/8 een
poster meegekregen om thuis flink te kunnen

oefenen. Ook hebben we gekeken hoe ze dit online kunnen oefenen. We
hebben aangegeven dat het voor iedereen heel belangrijk is de tafeltjes
(weer) te oefenen. De komende periode gaan we er hard mee aan de slag.
Donderdag staat er bijvoorbeeld weer een tafeltjestoets op het programma.
De tafeltjes worden dan op papier (1 minuut de tijd voor elke blz.), door
elkaar afgevraagd. Zo ziet dit er bijvoorbeeld uit:
3x7=
5x6=
4x8=
7x7=
9x6=
3x9=
Zet ‘m op allemaal!

CJG nieuwsbrief

Hoe houden we de feestdagen gezellig?
Met de feestdagen in aantocht staan er ook weer veel leuke gezins-en
familieactiviteiten gepland. Hoe kun je het toch gezellig houden tussen alle
etentjes en cadeautjes door?
1.
Betrek je kinderen bij de voorbereiding, geef ze kleine opdrachten.
Laat ze mee helpen de tafel dekken of leuke versieringen maken.
2.
Soms is het lastig voor kinderen om langere tijd aan tafel te zitten.
Geef de kinderen een eigen tafeltje waaraan ze gezellig samen kunnen
eten en spelletjes kunnen doen.
3.
Zorg voor voldoende rust voor de kinderen. Denk aan het slaapritme of
de ruimte om even wat voor zichzelf te kunnen doen. Maak hierover
duidelijk afspraken.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
23 november
Uiterlijke datum inleveren kijkblad
27 november
Inloopavond portfolio 17.00-18.30 uur
6 december
Vrij i.v.m. Sinterklaas

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
19 november
Thijs (6 jaar)
20 november
Pim (7jaar)
22 november
Pim (9 jaar)
25 november
Bram (6 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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