Nr: 12 Datum: 11 november 2019
Kijkbladen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Denken jullie aan het inleveren van het kijkblad?
Graag het kijkblad ingevuld zo snel mogelijk mee teruggeven naar school.

Iedereen

In het kader van ons nieuwe
thema ‘kleding’ houden we als
school op een aantal woensdagen
in dit thema een speciale
kledingdag. Het zou leuk zijn als
alle kinderen net als de juffen
meedoen aan deze speciale dag.
Je hoeft absoluut niks nieuws
voor deze dag te kopen! Als je
iets niet hebt, leen het dan van
elkaar.
De planning ziet er als volgt uit:
 Woensdag 13 november: relaxkledingdag. De kinderen mogen dan in
hun relaxkleren naar school komen. Dit kan een pyjama zijn maar ook
iets anders wat fijn zit.
Hallo, wij zijn Bente en Meike uit groep
7/8. Voor ons project kleding zijn wij op
zoek naar blikjes van drinken. (
Bijvoorbeeld cola) Als u lege blikjes
heeft, mag u die afgeven bij ons! Wij er
gaan er een mooie hoed van maken die
u op de modeshow van 13 december
kunt komen bewonderen. Bedankt!!!!
Bente en Meike.

Iedereen

Mededeling van
de bibliotheek!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is fijn om te zien dat er goed gebruikt wordt gemaakt van onze
bibliotheek. Echter zien we dat er nog steeds verwarring is bij het inleveren
van de boeken. Let op: je kunt in onze bibliotheek alleen boeken
terugbrengen die je hier (bibliotheek Grathem) hebt uitgeleend.
Boeken uit een andere bibliotheek moet je zelf terug brengen naar de
desbetreffende bibliotheek. Als u het boek bij de verkeerde bibliotheek
terugbrengt, wordt het als vermist opgegeven en krijgt u een boete. Check
op de
voorkant van
het boek op
de sticker
van welke
vestiging het
boek is. Dit
staat er
namelijk
altijd
opgeschreve
n.

Sinterklaasviering

Op woensdag 4 december is de Sinterklaasviering. Dit zal
plaatsvinden in de ochtend van 9.30-11.30 uur. De
Sinterklaaswerkgroep organiseert leuke activiteiten voor de
kinderen waaronder ook bewegingsactiviteiten.
Om die reden willen wij alle kinderen van groep 3-4 vragen om
die woensdag 4 december hun gymschoenen mee te nemen. We
zullen dan in de kring de schoenen verwisselen. De kinderen van
groep 1-2 hebben de gymschoenen al op school en zullen ze ook
in de kring verwisselen.
Kinderen die iets willen knutselen of tekenen voor Sinterklaas of de zwarte
pieten mogen dit deze dag meenemen. We zullen op een speciaal moment tijd
maken voor een theekransje met de Sint.
Verder zijn we voor deze ochtend nog dringend op zoek naar 11
hulpouders.
Wat wordt er van je verwacht als hulpouder?
 Je begeleidt een groepje van +/- 8 kinderen (gemixt groepje van
kinderen uit groep 1 t/m 4)
 Je loopt met je vaste groepje mee naar alle activiteiten en helpt de
kinderen in je groepje. Bij de activiteiten zijn juffen aanwezig dus
zodoende ben je altijd met 2 handen.
 Je bent om 9.25 uur op school om aanwezig te zijn bij de opening. Je
bent om 11.30 uur klaar met begeleiden. Maar…het kan zijn dat er
hulp nodig is bij het opruimen. (denk aan: versiering afhalen,
gymlokaal opruimen enzovoorts)
 Een paar hulpouders zijn nodig om te helpen op een vaste plek in de
gymzaal (denk aan: kinderen een hand aanbieden bij het lopen over
de daken met pakjes)


We zoeken een paar hulpouders die kunnen helpen bij het opzetten
van de spullen in het gymlokaal. Je wordt dan om 8.30 verwacht

Opgeven als hulpouder? Heel erg fijn! Stuur een berichtje naar
v.smolenaers@de-klink.nl Geef hierbij ook even aan wat mogelijk is qua hulp.
Groep 3-4

Alvast bedankt namens de Sinterklaascommissie.
Wist je dat…?
Groep 3 deze week de leestoetsen krijgt. Juf Veerle zal deze per kind afnemen
in een gezellige setting. De resultaten worden besproken in het oudergesprek
dat gepland staat.
Daarnaast leert groep 3 twee nieuwe woorden; juf en geit. We leren de u en
de ei.
Groep 4 heeft weer een aantal nieuwe spellingregels geleerd. Deze hangen
met de platen op in de klas. Nieuwsgierig? Vraag uw kind ernaar. De kinderen
van groep 4 kunnen dit hartstikke goed zelf uitleggen.
Groep 3-4 is samen hard aan het werk met het thema kleding. We hebben
samen een woordveld gemaakt met woorden die wij bij het thema vonden
passen. Daarna hebben we de woorden verdeeld en er plaatjes bij getekend.
Vervolgens hebben we met die woorden takken gemaakt. Dit hangt op voor
onze klas. (groene vel) Komt dat zien!

Groep 1-2

Morgen brengen wij weer een bezoekje aan de bibliotheek, boeken die
moeten worden ingeleverd mag u meegeven.
Van onze schoenendozen willen we graag een kerst
kijkdoos knutselen. Mocht u thuis nog een leddraadje hebben (bijvoorbeeld van de action) dan
mag u deze meegeven na 6 december. Dit maakt de
kijkdoos natuurlijk extra gezellig.

Groep 3 t/m 8

Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf volgende week 11 november zullen de gymdagen wijzigen, vanwege
een roosterwisseling.
Concreet betekent dit dat de bovenbouw voortaan in plaats van op de
donderdagmiddag nu op vrijdagmiddag gymles heeft.
Voor de kinderen van groep 3/4 verandert er niets, zij hebben nog steeds
gymles op de donderdagmiddag.
De dinsdagmiddag blijft voor iedereen een gymmiddag.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
13 november
Relaxkledingdag, trek deze dag je relaxkleren aan
4 december
Sinterklaas op school
4 december
Surprises groep 5-6 en 7-8
6 december
Vrij van school vanwege Sinterklaas.
20 december
Kerstviering

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
13 november
Samar (5 jaar)
We wensen deze jarige een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’

Groep 1-2B

