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Algemeen
Positive Behavior Support
In week 49 staat het gedrag in de fietsenstalling centraal.
Hoe kom je bijvoorbeeld het plein op, of hoe zet je je fiets
neer. Daarbij horen de volgende afspraken:
 Ik kom alleen in de fietsenstalling om mijn fiets te
halen of te brengen;
 Ik pak zelf mijn eigen fiets;
 Ik wacht op mijn beurt;
 Ik loop met de fiets aan de hand van het hek naar
de fietsstalling;
 Ik zet mijn fiets in het rek of op de standaard
naast de andere fiets;
 Ik pak rustig mijn spullen of tassen van de fiets.
In week 50 werken we aan de eet- en drinkmomenten.
Ook daarvoor zijn afspraken gemaakt die worden
geoefend:
 Wacht tot iedereen klaar zit;
 Samen beginnen en we eten eerst 5 of 10
minuten stil ( afhankelijk van de bouw);
 Eet en drink wat je meegekregen hebt;
 Praat met lege mond;
 Eet rustig en netjes;
 Zorg voor je eigen spullen;
 We ruimen onze spullen op en gooien afval in de
afvalbak.
Sinterklaas
We hebben bericht gehad van Sinterklaas en een paar
pieten. Ze komen op 5 december op bezoek! We
verwachten dat ze rond half negen op school aankomen.
We ontvangen Sinterklaas en de pieten met zijn allen op
het plein. Daarna kunnen de kinderen hun kunsten laten
zien en zal Sinterklaas nog in de klassen komen. De
kinderen moeten deze dag gewoon hun eigen eten en
drinken meenemen voor de fruitpauze en de lunch.
De peuters vieren het sinterklaasfeest op 4 december in
hun eigen groep. Natuurlijk zijn ze van harte welkom om
bij de aankomst van sinterklaas te komen kijken.
Sinterklaashulpdiploma
Alle kinderen die hebben meegedaan aan de pietengym,
hebben hun Sinterklaashulpdiploma ontvangen. Iedereen
heeft zijn beste beentje voorgezet tijdens het klimmen en
klauteren. Ook de peuters en ouders waren flink
vertegenwoordigd. Bedankt voor alle hulp op de daken!

Onderwijs
Keuken
Dankzij een gift van de ouderraad hebben we de keuken
zodanig kunnen inrichten dat er gekookt en gewerkt kan
worden met kinderen. Dit is een mooie aanvulling op het
talentaanbod binnen de school. De keuken is meteen
gebruikt voor het bakken van pepernoten. Alle kinderen
gaan met kerst iets doen dat te maken heeft met koken of
bakken. Begin 2018 zullen we meer vertellen over hoe we
gebruik willen gaan maken van de keuken binnen het
onderwijs. Op de foto kunt u vast zien hoe het is
opgeknapt. Op 21 december bent u ook van harte welkom
om tussen 18.30 uur-19.00 uur een kijkje te komen nemen
in de keuken. Dankzij uw bijdrage aan de ouderraad
kunnen we deze voorzieningen en activiteiten voor de
kinderen realiseren, bedankt!
Kerst
Vanuit de kerstcommissie een bericht.
Op vrijdag 8 december krijgen alle kinderen een kerstbal
mee naar huis. Hier is een opdracht aan gekoppeld, zie
verdere informatie in de bijlage.
Woensdag 21 december gaan alle klassen kerststukjes
maken. Dit jaar worden we uitgenodigd om bij de familie
Eising de kerststukjes te mogen maken. Alle materialen
worden gesponsord door plezier met groen en de familie
Eising.
Donderdag 22 december willen we ’s morgens met de
kinderen gaan koken/bakken. Hierbij kunnen we in de
groepen alle hulp gebruiken. Wilt u deze
donderdagmorgen komen helpen van 10:30 uur tot 11:45
uur dan kunt u zich opgeven via de app van uw klas.
Donderdag 22 december vieren we kerst op school. Via
de brief in de bijlage alle informatie over deze avond.
U kunt alle informatie over de kerstviering lezen in de
kerstbrief die als bijlage bij deze nieuwsbrief is
toegevoegd.
De peuters hebben op donderdag 21 december een kerst
high tea, hierover ontvangt u later meer informatie.
Agenda
Datum

Activiteit

5 december

Sinterklaas komt op bezoek

20 december

Kerststukjes maken

21 december

Kerstviering

25 dec- 5 jan

Kerstvakantie
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Groep 1/2
Thema herfst hebben we naar aanleiding van het boek dat
centraal stond afgesloten. Beer maakte een taart van alle
gevonden bessen en noten. In de klas hebben wij ook net
als beer gebakken. Eerst alle ingrediënten verzamelen,
daarna de appels snijden. We hebben het recept goed
gevolgd, want de appelflappen smaakten heerlijk!

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet lukt
iemand van de reservelijst bellen voor vervanging. Oud
papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij school en
duurt tot ongeveer 21:30 uur.
Kinder- en peuteropvang
In verband met de ontvangst van de kinderen en geplande
activiteiten, vragen we u voor de peuteropvang rekening
te houden met de afgesproken breng- en haaltijden. U
kunt uw peuter vanaf 8.30 uur brengen, om 8.45 uur willen
we graag met het programma van die dag beginnen en
dan is het fijn wanneer alle kinderen er zijn. Wij hopen dan
ook dat alle kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur
gebracht zijn, zodat we gezamenlijk kunnen starten.
We merken dat er nog regelmatig kinderen en ouders
voor half negen in het lokaal zijn. Dit is niet wenselijk
omdat de leidsters die tijd gebruiken om spullen klaar te
zetten of te overleggen met elkaar. De materialen die zijn
klaargezet horen bij het door de leidsters beredeneerde
aanbod of de methode Uk en Puk. Op deze manier weten
we ook dat we voldoen aan de eisen die aan de peuteren kinderopvang worden gesteld.
Nieuws uit de groepen
Kinder- en peuteropvang
Bij de kinderopvang eten de kinderen tussen de middag
met de leidster een broodje. Wat is het dan lekker om
eens te genieten van een heerlijk broodje knakworst!
Na de lampionnen wordt er bij de peuters gewoon door
geknutseld. De stoomboten werden mooi versierd en
gevuld met hooi en wortels. En daarna waren ze zomaar
ineens gevuld met lekkere pepernoten.

In de bouwhoek wordt door de kinderen
goed gebouwd. Tijdens het spel leren de
kinderen naar elkaar te luisteren, elkaar
te helpen en van elkaar te leren. Welke
blokken moet eerst en welke daarna? Ze
zijn aan het meten en oriënteren op
grote, dikte en inhoud.

In groep 1 en 2 is de brandweer op
bezoek geweest De brandweergastdocent las het verhaal
voor van Smokey gaat logeren en heeft op speelse wijze
brandveiligheid onder de aandacht gebracht. In de grote
koffer zaten echte brandweerkleren. Ze mochten voelen
en tillen, best zwaar zo’n helm en laarzen. Juf mocht alle
kleding even passen, heel grappig natuurlijk!
We zijn gestart met het thema Sinterklaas. De kinderen
van groep 1 en 2 hebben goed hun best gedaan bij de
pietengym in het dorpshuis. Ze hebben allemaal een
pietendiploma behaald en hebben genoten van de
activiteit. Er waren ouders en grootouders te helpen.
Vooral bij het winderige dak was dat soms wel even
nodig!

Hulp gevraagd:
Heeft u nog kerstversiering over (ballen, slingers, lampjes,
hangers ect) dan willen wij deze graag van u overnemen.
Onze voorraad droge broeken is wat aan de kleine kant,
heeft u wat over om onze voorraad aan te vullen? Graag
in de maat 110/116. Alvast bedankt!
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Groep 3/4
In groep 3/4 zijn er pepernoten gebakken Zelf meten,
wegen, kneden, bolletjes maken en plat drukken, maar
natuurlijk ook even proeven van het deeg. De pepernoten
zijn goed gelukt, dus met dat meten en wegen zit het wel
goed!
Ook gebruiken we in groep 3 een letterdoos. Deze ziet er
anders uit dan bij de vorige methode. Nu zijn alle letters
magnetisch en dat is heel handig! Wat kunnen ze al goed
woorden bedenken, zelfs met twee medeklinkers voor-, of
achteraan wordt al gewerkt.

Groep 5/6 en groep 7/8
Kinderen van groep 5/6 en 7/8 hebben meegedaan aan
het damtoernooi in Beilen. Er waren uit beide groepen
twee teams die hebben meegedaan. Er werd flink
gestreden en gepiekerd over wat nu de beste zet was. De
spanning was vaak van de gezichten af te lezen! Eén van
de teams uit groep 7/8 heeft een mooie 3e plaats behaald.
Zij gaan door naar het Drentse kampioenschap.

Groep 4 leest voor technisch lezen in groepjes 3x per
week uit sinterklaasboekjes. Dit vinden ze erg leuk.
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