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Iedereen

Groep 3-4

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 27 november: hoofddekseldag. Kom met
je allerleukste pet, hoedje, hoofddeksel naar school.
 Woensdag 11 december: foute kersttruiendag. Trek
je meest foute Kersttrui aan.
Vergeten jullie niet te noteren dat op vrijdag 13 december
vanaf 11.00 uur de afsluiting van ons thema plaatsvindt?
Er zal dan een modeshow plaatsvinden in de gymzaal.
Schrijf deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt nog.
Wisten jullie dat?
-Groep 3 deze week de laatste 2 klankjes leert. We leren het woord schoen
en de bijbehorende klanken sch en oe. Alle klankjes zijn dan aan bod geweest
en we gaan dan alles nog eens herhalen.
Oefen thuis met het lezen van woordrijtjes (zingend lezen) en teksten of
boekjes.
-Groep 4 krijgt deze week nog nieuwe stof bij spelling en taal. Daarna zullen
we alle moeilijke dingen nog eens herhalen en een samen toetsen.
Er aankomende weken naast het thema kleding ook gewerkt wordt aan
Sinterklaas en later aan Kerst. We zullen dit proberen te combineren. Zo
hebben de kinderen van groep 3-4 al nieuwe pietenpakken ontworpen.
Bewonder ze maar eens op ons raam voor de klas.
Ook de werkjes van ons doe-opdrachten circuit zijn te bewonderen (de
leesplankjes hangen op, de gevouwen t-shirtjes, de strijkkralenwerkjes, onze
catalogus enz.) We proberen aankomende week alles hiervan af te maken.
We aankomende de winkel openen in onze klas. We zullen onder schooltijd
oefenen met het verkopen van kleding (betalen, prijskaartjes lezen, scannen)
en het passen van kleding. We proberen kledingadvies te geven aan elkaar.
Op maandag 2 december komt de portfolioklapper mee naar
huis. De kinderen van groep 3 krijgen ook de blauwe klapper
mee naar huis waar alle lees-, taal- en schrijfwerkjes inzitten
die we verzameld hebben. De kinderen hebben een grote
plastic zak nodig om dit (twee klappers) te kunnen dragen. We
verzoeken alle ouders van groep 3 om de blauwe leesklapper
thuis leeg te maken en weer leeg terug naar school te brengen
om weer opnieuw te vullen. Dus alle werkjes mogen uit de
blauwe klapper gehaald worden en thuis gelaten worden.

Rapporten

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
In de week van maandag 2 december gaan de portfolioklappers met de
rapporten mee naar huis. We willen de portfolio’s dan graag weer voor de
Kerstvakantie begint terug op school hebben.

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. De kinderen die
dat willen mogen ook hun pietenpakje
aantrekken.
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.

Groep 5-6

De kinderen van groep 5-6 zijn begonnen met een biebproject. We hebben
een koffer vol leuke boeken gekregen van de bieb. Ook stond er een
geheimzinnige kluis in de klas. Telkens als er een boek uitgelezen was kon er
een nieuwe code gekraakt worden. Na 15 boeken was de code gekraakt: drie
keer tachtig. Al snel kwamen de kinderen tot de conclusie dat het cijferslot
van de kluis door het getal 240 gekraakt kon worden. In de kluis hebben we
een film gevonden. Vorige week hebben we genoten van de film.

Groep 1-2

Afgelopen dinsdag kwam de mama van Julian uit groep 1-2a bij ons op
bezoek. Ze geeft voetreflextherapie. We hebben door verschillende materialen
gelopen met onze eigen schoenen, op sokken en met blote voeten schoenen.
Zo konden we goed het verschil ervaren. Ook hebben we onze eigen voeten
gemasseerd met een knikker. We leerden dat verschillende stukken van onze
voet in verbinding staan met de rest van ons lijf. Ook hebben we een klein
voetje gemaakt van klei. We willen Silvia erg bedanken voor de leerzame
middag!
Komende vrijdag treden groep 1-2a en groep 1-2b op tijdens de viering. Als
de kinderen het leuk vinden mogen ze tijdens het optreden pietenkleren aan.
Het is wel belangrijk dat de kinderen er goed in kunnen bewegen. We vinden
het leuk als jullie komen kijken.
Morgen brengen we 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.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
27 november
Hoofddekseldag
4 december
Sinterklaas op school
4 december
Surprises groep 5-6 en 7-8
6 december
Vrij van school vanwege Sinterklaas.
13 december
Foute Kersttruiendag
20 december
Kerstviering

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
25 november
Bram (7 jaar)
1 december
Ravi (5 jaar)
1 december
Yaros (10 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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