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Viering
vrijdag 14
december

Groep 3-4

De viering van vrijdag 14 december komt te
vervallen. We hebben dan viering in de klas. Op
vrijdag 21 december is er een kerstviering
waarbij alle klassen optreden. Deze start om
11.30 uur.

Wist u dat….?
Wij vanaf deze week de spullen van het restaurant mee terug naar huis
geven? Wij zouden het fijn vinden als de ouders zelf de spullen komen ophalen
op school. U kunt u zoon of dochter eventueel een plastic zak mee geven als u
zelf niet in de gelegenheid bent om het op te halen.
Deze laatste twee weken zullen in het teken staan van ‘’kerstmis’’ en het
bijbehorend Kerstverhaal. We zullen insteken op het schrijven van kerstkaarten
en het opschrijven van wensen/goede voornemens.
Na de vakantie starten we met ons nieuwe thema.
Groep 4 deze week bij Alles-in-1 veel gaat herhalen en oefenen? We hebben ook
een toets die we samen maken. In de toets oefenen we met tegenstellingen
(warm-koud) en de overtreffende trap (dik,dikker) Ook oefenen we wat
werkwoorden (doe-woorden). Dit is herhaling voor ons.
En we oefenen samen de spellingregels die we nog moeilijk vonden (laatste letter
d of t).
*Alle kinderen die thuis een Alles-in-1 boek hebben liggen wil ik verzoeken om
deze uiterlijk donderdag 20 december in te leveren bij de juf. We ruilen ze
dan tegen een blauw boek (Boek: Wanneer was dat)
Groep 3 afgelopen week heel veel woorden heeft bedacht met de sch. We leerden
dat je nooit de klankjes sg schrijft maar dat daarvoor de sch is bedacht. We
schreven samen woorden op het bord.

Groep 3 deze week de woorden boom (van kerstboom) en pauw leert? We
herhalen de m van boom en oefenen de au van pauw.

boom

pauw

Volgende week oefenen we het klankje: uu van vuur(werk).
*De uu is het laatste klankje wat we oefenen. Dan hebben we alle klankjes gehad
en kunnen we dus al veel woorden maken. Blijf thuis oefenen met het
automatiseren van de klankjes!
Groep 1-2

Wist u dat…
Wij het afgelopen week erg gezellig hadden. Op maandag hebben we samen
pepernoten gebakken. Dinsdag kwam Sint bij ons op school en hebben we
allemaal een pietendiploma verdiend. Vrijdag hebben we besproken wat we
hebben gekregen van Sinterklaas en hebben we lekker gespeeld.
Er vandaag wordt gestart met het thema kerst. De kinderen mogen spullen
meenemen met de letter b van boom (spreek uit: buh). Graag voorzien van
naam. Ook gaan we aan de slag met een verteltafel over het kerstverhaal en het
maken van kerstkaarten.
Groep 1-2a nog op zoek is naar een kleine kerstboom. Er kan dan ook kerst
worden gevierd in de huishoek.

Iedereen

De feestmaand is aangebroken en na sinterklaas staat kerst al snel voor de deur. Ook dit jaar
vieren wij kerst op school. Dit op 21 december in de ochtend. Om 12.00 uur begint de
kerstvakantie voor iedereen.
Samen met alle kinderen van de school gaan wij hapjes maken om deze hierna samen op te
eten tijdens een” high Christmas”. We gaan hierbij groepjes maken met kinderen van
groep 1 t/m 8, zodat elkaar helpen, samenwerken en elkaar ontmoeten centraal staat. Ieder
groepje is verantwoordelijk voor een hapje.
Alle leerlingen nemen in de week van 17 december een bord, beker, bestek en een tas mee.
Na het eten kan dan ook iedereen zijn eigen
spullen mee naar huis nemen. Het zou fijn
zijn als er op de spullen de naam geplakt
staat.
Het is fijn als jullie voor 14 december nog
even allergieën door geven, zodat we hier
rekening mee kunnen houden. Dit mag aan
de leerkracht van de groep of door een
bericht te sturen via ouderportaal naar juf
Lisonne.

Ook dit jaar zal er een afsluitende/ inleidende kerstviering zijn, waarbij alle groepen een
optreden verzorgen. Het eerste optreden zal rond 11.30 uur starten.
Jullie allen zijn van harte welkom! Om dit goed te laten verlopen, zou het fijn zijn als
iedereen er ook echt pas rond 11.30 uur is, omdat alle leerlingen nog aan tafel zitten.
We horen het graag als er nog vragen zijn.
Groetjes de kerstcommissie
Iedereen

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij zoeken nog ouders die het leuk zouden vinden om tijdens de ” high Christmas” te
helpen. Dit is op vrijdag 21 december voor de kerstvakantie. Wij beginnen dan om 8.30 uur
met het maken van hapjes in verschillende groepjes, waarbij jullie dan een groepje gaan
begeleiden. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de onderbouw ook goed helpen, maar
het is toch fijn als er nog een extra begeleider bij kan zijn om een oogje in het zeil te houden
en gezellig mee te bakken.
De activiteit duurt tot ongeveer 11.30 uur, waarna we afsluiten met een kerstviering.
Jullie zijn dus de hele ochtend van harte welkom.
In het geval dat wij te veel aanmeldingen hebben, gaan wij loten.
Lijkt het je gezellig dan kun je je aanmelden bij de leerkracht van de groep of Lisonne Hekers.
Als er nog vragen zijn horen wij het graag.
Groetjes de kerstcommissie

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
10 december
MR vergadering 19.30 Kelpen-Oler
21 december
Kerstviering op school van 8.30-12.00
21 december
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
21 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
7 januari
Weer naar school

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
13 december
Luca (11 jaar)
14 december
Stef (10 jaar)
16 december
Demi (11 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

Groep 8
Groep 6
Groep 7

