Belangrijke data:
-

Vrijdag 22 december: Kerstviering in de klas
Vrijdag 22 december: Continurooster voor groep 5 t/m 8 (14.00 uur vrij!)

Jarigen deze week:
-

18 december: Tamara Knol uit groep 8
19 december: Meleknur Erkoc uit groep 8
20 december: Benjamin van der Meulen uit groep 1/2a

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 11 januari 2018

Kanjerregel volgende week:
-

Niemand lacht uit!

Algemeen
Advent
De goedheilig man heeft het land verlaten en we kunnen ons met de kinderen nu volledig
richten op de adventsverhalen. Het is elk jaar weer fijn om de kinderen te mogen

vertellen over de komst van Jezus. Een verhaal dat in deze donkere dagen licht en hoop
aan de wereld geeft.
Kerstfeestviering
We gaan op vrijdagmorgen 22 december het kerstfeest vieren in de groepen. De
voorbereidingen met de kinderen zijn in volle gang. We hopen op een fijne morgen/
middag
Continurooster
Houdt u er rekening mee dat er op vrijdag 22 december met een continurooster wordt
gewerkt? Alle kinderen van groep 5 t/m 8 blijven tot 14.00 uur op school. De kinderen
moeten wel zelf eten en drinken meebrengen voor tussen de middag.

Zending
Sparen we allemaal mee voor Danyelu? Gelukkig is er een groep kinderen die elke week
wat geld meeneemt op maandag. Bent u het vergeten op maandag? Dan mag het geld ook
op een andere dag in het spaarpotje in de klas gedaan worden, hoor! We kunnen Danyelu
er heel goed mee helpen. In een tijd waarin we cadeautjes mogen krijgen en geven aan
elkaar is het misschien wel extra mooi om ook aan Danyelu te denken en juist ook voor
hem iets mee te nemen. Bedankt allemaal!!!

Kind op Maandag

“Een lied uit de hemel”, dat is ons weekthema volgende week. Het lied van de engelen
klonk: Ere zij God! Dat lied klonk, omdat de Heere Jezus geboren was. Dat willen we
samen vieren tijdens het Kerstfeest in de klas. We luisteren volgende week naar de
Bijbelvertellingen uit Lukas 2, over de geboorte van de Heere Jezus en over het lied dat
de engelen zongen toen de herders in het veld waren. Heel eenvoudige mannen, niemand
had ze in tel, maar juist bij hen kwamen engelen uit de hemel om als eersten te horen
dat de beloofde Zaligmaker was geboren! Niemand is te min, juist voor eenvoudige
mensen die voor andere mensen onbelangrijk lijken wilde Jezus komen: zo lief had Hij
ons, dat Hij het eeuwige leven wil geven aan iedereen die in Hem gelooft! Ere zij God!!!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Ouders zou uw kind/eren willen laten plassen, voordat hij/zij naar school
gaat. Zowel 's morgens als 's middags. Als er 1 kind tijdens het
kringgebeuren naar de wc moet, moeten er meer kinderen en dat is erg
lastig. Het geeft een sneeuwbaleffect. Na het kringgebeuren mogen de
kinderen zelf, zonder te vragen, naar de wc. We hopen op uw begrip!

Als uw kind een ketting met kralen heeft gemaakt, mag deze 1 nachtje mee naar huis.
Wilt u de ketting de volgende dag weer mee naar school geven, anders houden we niet
genoeg kralen over.

Wie heeft er thuis nog 'oude” sokken liggen? Als er een ongelukje is
gebeurd met broek plassen, hebben we geen sokken om aan te trekken.
U zou ons er heel erg mee helpen. Alvast bedankt!

Vrijdag 22 december mogen de kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen om
op school mee te spelen. Dat is de laatste dag voor de Kerstvakantie.

Nieuws uit groep 3:
Deze week en de komende week staat in het teken van het Kerstfeest. Wij oefenen de
liederen voor de Kerstviering en de opzegversjes. Aanstaande vrijdagmorgen staat voor
groot deel in het teken van de Kerstviering in de klas samen met groep 1/2 .
Wij hebben vorige week afscheid genomen van Nienke. Zij is samen met haar ouders en
zusje Ilse verhuisd naar Zeeland. Wij gaan Nienke zeker missen maar wensen haar veel
plezier op haar nieuwe school!
Wij sparen closet- en/of keukenrollen. Spaart u met ons mee?

Veilig leren lezen
Wij zijn gestart met kern 5! Alle kinderen hebben de veilig & vlot woorden
weer meegekregen. Deze week zijn de woorden reus (eu) en jas (j) aangeleerd.
De ‘eu’ is nog best een lastige letter om te verklanken als ze een woord als
reus, keus of neus lezen.
Rekenen
Wij willen vragen of elk kind één (oude) sok van papa of mama mee naar school mag
nemen. De andere sok mag wel mee als ‘reserve’ sok hoor 
Wij willen de kinderen allemaal een wisbordje geven waarop zij met een boardmarker
opdrachten op mogen schrijven. En de antwoorden kunnen dan worden uitgewist met een
sok. Bijvoorbeeld: schrijf het woord … Of wat komt er na 5? Schrijf maar op.
Deze sok bewaren ze in hun la zodat ze deze tevoorschijn kunnen halen als wij
opdrachten gaan maken met het wisbordje.
Wellicht leuk om u als ouder eens te laten zien hoe dat werkt! Wordt vast en zeker
vervolgd..

Nieuws uit groep 4:
Deze week zijn we druk bezig met alles te herhalen. We oefenen iedere dag de tafels.
Wilt u het thuis ook doen? Volgende week krijgen de kinderen allemaal een boekje mee
met oefenwoorden zodat ze in de vakantie als dat mogelijk is kunnen oefenen.

Nieuws uit groep 5:
Het Kerstfeest komt ook in de klas steeds dichterbij… We hebben een adventskalender
met opdrachtkaartjes voor iedere dag, we steken de kaarsen aan en we denken samen na
over de Heere Jezus, Die voor ons naar de aarde wilde komen. Moet je je voorstellen:
weg uit die heerlijke hemel bij Zijn lieve Vader, naar deze donkere aarde waar Hij
moeite en verdriet zou krijgen, ja zelfs zou lijden en sterven om de straf voor Zijn
kinderen te dragen. Straf die wij verdienden, niet Hij! We hebben er bij stilgestaan hoe
het voelt om straf te krijgen voor iets wat je niet gedaan hebt. Vreselijk vonden we
dat… En Jezus wilde komen om dat te ondergaan, voor ons, als we in Hem geloven. Wat
een wonder, wat een fantastische reden om feest te vieren, om van te zingen met
elkaar!!!

Met taal herhalen we de spellingcategorieën die we tot nu toe geleerd hebben: aai, ooi,
oei, aar, eer, eur, oor, be-, ge-, ver-, -ig, -lijk en –te.
Met rekenen maken we sommen met honderdtallen, tientallen en eenheden. Best pittig:
235+462=….. of nog wat moeilijker: eraf-sommen als 452-136=………

Ook doen we iedere dag een paar verhaaltjessommen om ons voor te bereiden op de
Cito-toetsen. En de tafels van 1 t/m 5 blijven we oefenen, oefenen, oefenen. Na de
vakantie gaan we de tafels van 6 t/m 9 ook weer als huiswerk leren, oefen ook in de
vakantie maar vast, het is zo ontzettend belangrijk voor de kinderen om de tafels goed
en snel door elkaar te kennen!!!
De kinderen krijgen leeshuiswerk mee, een blad voor deze week en volgende week ook
een boekje met leesbladen voor in de Kerstvakantie. Blijft u alstublieft lezen met uw
kind, liefst elke dag een stukje. Dat komt de toetsresultaten na de vakantie zeker ten
goede! Om het in de Kerstvakantie wat aan te moedigen, doe ik er een “bijhoud-blad” bij,
waarop u samen met uw kind kunt bijhouden wat er gelezen is. Als dat gelukt is, krijgt
uw kind na inlevering van het blad na de Kerstvakantie een kleine verrassing… En morgen
(vrijdag) is de toets van geschiedenis, leest u het leerblad nog een keer samen met uw
kind?
Boekbesprekingen:
De volgende kinderen zijn binnenkort aan de beurt:
-

Vrijdag 15 december: Hans
Maandag 12 januari: Dami

Succes met de voorbereidingen!
Vooruitblik/belangrijke data:
-

Vrijdag 15 december: Toets geschiedenis

-

Vrijdag 15 december: Kerstbakjes maken
Vrijdag 22 december: Kerstviering in de klas

-

Vrijdag 22 december: Speelgoed van thuis mee

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Meleknur! Meleknur heeft veel humor, ze kan goed keepen
en ze is een goede vriendin.

Schoonmaakmiddag
Vrijdag 22 december houden we in groep 8 een schoonmaakmiddag. Zouden de leerlingen
daarom een emmer en een stoffer en blik mee naar school willen nemen?

Belangrijke data:
-

15 december: huiswerk

-

22 december: huiswerk

-

11 januari: geschiedenis toets 2

-

15 januari: Engels toets 2

-

22 februari: werkstuk

