Belangrijke data:
-

Vrijdag 22 december: Kerstviering in de klas
Vrijdag 22 december: Continurooster voor groep 5 t/m 8 (14.00 uur vrij! De
kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor de lunch!)
Vrijdag 22 december begint de Kerstvakantie, we hopen elkaar op maandag 8
januari weer op school te ontmoeten!

Jarigen in de vakantie:
-

28 december: Valerie van Grafhorst uit groep 6
30 december: Julie Hageman uit groep 6
2 januari: Noëlle Vinke uit groep 8
3 januari: Mikey Duiveman uit groep 3
5 januari: Kimberly Schilder uit groep 5

We wensen jullie een fijne dag!!!

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

Kanjerregel voor na de vakantie:
-

Niemand blijft zielig!

Algemeen
Vakantie
Als u dit leest is de kerstvakantie al begonnen of staat hij voor de deur. Het is fijn om
even bij anderen zaken stil te staan. Persoonlijk houd ik erg van de kerstsfeer. Even met
kinderen en kleinkinderen aan tafel. Bezig zijn met het bijzondere kerstverhaal. Ook
mag ik graag ‘zwijmelen’ bij een goede kerstfilm. En tegelijk weten we dat de wereld
niet altijd zo mooi is als die kerstsfeer soms wil doen vermoeden. Persoonlijke
problemen kunnen het goede gevoel volledig overschaduwen, om maar te zwijgen over
het wereldnieuws. Maar juist als dit aan de hand is komt het bijzondere karakter van
het kerstverhaal naar voren. Een kind dat naar de wereld is gekomen om mensen te
redden. Een kind dat ons naastenliefde leert. Een kind dat hoop en moed aan de wereld
geeft. Fijn om die boodschap juist aan kinderen te mogen vertellen.
Het is een bijzonder jaar geweest. Als school mogen we terugkijken op een goed jaar.
Goed omdat we, ook al waren er wel eens zorgen, toch ons werk konden doen. We zijn
dankbaar dat de berichten over juf Yvonne in de loop van het afgelopen jaar steeds
goed bleven. Ook al waren er wel eens momentjes van schrik. We zijn blij dat zij nu weer
bezig is met wat zij zo graag doet: voor de klas staan. We hebben er alle vertrouwen in
dat zij de komende tijd steeds meer voor de groep zal verschijnen. En ergens in 2018
zal juf Yvonne vast haar taken weer op kunnen pakken.
Dit jaar heeft mede in het teken heeft gestaan van nieuwbouw. Het was ook hierbij een
goed jaar omdat het lukte om extra financiële middelen te vinden om de nieuwbouw
mogelijk te maken. Helaas is er daarna toch weer vertraging ontstaan, maar we kijken
vol goede moed naar de toekomst. Dat mooie gebouw dat op 6 december is getoond gaat
er echt wel komen.
Er zijn nog tal van andere zaken te noemen die ons dankbaar stemmen. Maar we laten
het hier toch maar even bij. Rest mij nog om u heel goede kerstdagen te wensen en een
zeer voorspoedig 2018! We hopen alle kinderen op 8 januari weer in goede gezondheid te
mogen ontmoeten.

Zending
We hebben het zendingsgeld van de afgelopen weken verzameld en opgeteld: €62,47
voor Danyelu. Allemaal hartelijk dank!!! In het eerste Emmapraatje van 2018 wil ik u
meer vertellen en laten zien van de brief die we van Danyelu hebben gekregen. Eén ding
wil ik u alvast meegeven: Hij wenst ons allemaal een fijn en gezegend Kerstfeest en hij
is ons dankbaar voor het kerstgeschenk dat hij van ons sponsorgeld heeft gehad. Fijn
om te horen, toch?

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Joris

Jaylano

Jasper

Elize

Job

Ikranur

Mees

Benjamin

Sanne

Charlotte

Sergio

Thobias
Emma

Sven

Steyn

Viënne

Lodus

Gerrian
Demian

Quinten

Jaylinn

Juanita
Lorena

Rik
Jesper

Mariska William
Zoë

Mannes

Marie
Gijs

Wensen u allemaal fijne feestdagen en een gezond/ gelukkig 2018.
Na de kerstvakantie mogen we weer 2 nieuwe kleuters welkom
heten:
Julliano Bien en Joel van Keulen. We hopen dat zij een fijne tijd bij
ons in de klas/op school zullen hebben.
WELKOM!!

Vrijdag 22 december 12. 00 uur begint de kerstvakantie voor
de kleuters.
Op maandag 8 januari hopen we elkaar in gezondheid terug te
zien.
FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!

Nieuws uit groep 3:
Samen met de kinderen zijn wij vanaf vorige week meer in gaan zoemen op de
Kanjeractiviteiten. Dit komt voort uit signalen binnen de groep dat kinderen het soms
moeilijk vinden elkaar op een goede, positieve manier te vertellen dat ze iets niet fijn
vinden. En sommige kinderen het ook moeilijk vinden te stoppen wanneer een ander
daarom vraagt. Wij merken dat het goed is om hier met de kinderen bij stil te staan.
U kan denken aan startactiviteiten als de binnen- buitenkring; kinderen leren elkaar aan
te kijken, naar elkaar te luisteren en duidelijk (verstaanbaar) iets te vertellen aan de
ander. Dit leren wij hen namelijk ook toe te passen als je een ander vraagt om ergens
mee te stoppen. Ook hebben wij het namenspel gespeeld; met een pittenzak gooien in de
kring maar voordat je gooit moet je eerst de naam van de ander noemen en oogcontact
hebben gemaakt. Zo willen wij de komende periode dit verder uitbreiden via de
Kanjermethode om de kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag.
Veilig leren lezen
De woorden riem (ie) en bijl (l) zijn aangeleerd en na de vakantie worden hout (ou) en
vuur (uu) geïntroduceerd. De letters volgen elkaar in een snel tempo
op. Wij merken dat de kinderen de dubbele letters (oe, eu, ie en ou)
best lastig vinden. De klankgebaren helpen veel kinderen daarbij.
Ze doen allemaal enorm hun best, fijn om te zien! Het tempolezen
gaat nu aandacht vragen, wij hopen dat door oefening van de woordjes kinderen los
komen van het hakken van bekende woorden. Daarmee gaat hun tempo dan automatisch
omhoog!
Rekenen
Waar zijn wij op het moment mee bezig en waar kan u uw kind (spelenderwijs)
bij helpen?
 Wat is links? Wat is rechts? Maar als je je omdraait zit je
rechterhand ineens aan de andere kant… dat is gek! De kinderen leren om zich te
verplaatsen in een persoon en zo te bekijken wat zijn/haar rechter- of
linkerhand is.



Wat komt er vóór 20? Wat komt er ná 20?
Hoe laat is het? Is het voor half 3 of iets over half 3? Is het iets voor 4 uur of
iets over 4 uur?




Oppervlakte: hoeveel hele blaadjes passen er op tafel? Hoeveel halve blaadjes?
Hoe teken je 24? (10 +/en 10 +/en 4) Voor het symbool + zeggen wij vaak ‘en’.

Na de vakantie starten wij ook met het voorbereiden en inoefenen van Cito onderdelen.
De maand januari en begin februari staan namelijk in het teken van de afname van de
Cito toetsen: Cito Rekenen, Cito woordenschat en Cito spelling. Daarnaast worden alle

kinderen ook getoetst op hun leesvaardigheid om te kijken op welk niveau ze lezen
(AVI).
Via deze weg willen wij u hele fijne Kerstdagen en een gezond, liefdevol en
prachtig 2018 toewensen! Wij hopen alle kinderen op maandag 8 januari in
goede gezondheid weer te mogen begroeten. Een hele fijne vakantie!

Nieuws uit groep 5:
Bijna Kerstvakantie… We hebben er zin in! Even rust en genieten van twee vrije weken!
We hebben hard gewerkt de afgelopen periode en veel geleerd: fijn om daarop terug te
mogen kijken! Morgen hopen we samen het Kerstfeest in de klas te vieren. We hebben
ons goed voorbereid en we kijken er naar uit. Aan de hand van een candycane hebben we
nog eens de betekenis van Kerst besproken: Jezus kwam naar
de aarde om voor ons de straf te dragen die wij hebben
verdiend. De candycane lijkt op een herdersstaf: Jezus is de
Goede Herder. Houd je ‘m andersom dan heb je de letter J van
Jezus. De witte ondergrond is Zijn zuiverheid: Hij is zonder
zonden, maar wilde voor ons sterven aan het kruis (daar zijn de
rode strepen een voorbeeld van). We hopen zo nooit meer te
vergeten hoeveel Hij van ons houdt!
Vooruitblik:
-

Vrijdag 22 december: Kerstviering in de klas

-

Vrijdag 22 december: Speelgoed van thuis mee
Vrijdag 22 december begint om 14.00 uur de vakantie voor groep 5, we hebben
een continurooster. De kinderen moeten zelf brood en drinken meenemen!!!

Na de vakantie gaan we, naast de reguliere lessen, extra
oefenen voor de Cito-toetsen die in januari/februari
afgenomen worden. De kinderen hebben voor in de vakantie
een leeshuiswerkboekje meegekregen, met een leuke
opdracht erbij. Helpt u uw kind om ook daadwerkelijk te
lezen? Het is echt belangrijk dat uw kind blijft oefenen, en
op een leuke manier of een ander plekje (zoals op de leesbingokaart staat) is dat nog
leuk ook. Na de vakantie mogen de kinderen het blad voor uit het boekje inleveren en
dan krijgen ze een leuk presentje als beloning. Succes en vooral veel leesplezier!

Ik wil ook graag alle ouders bedanken die op wat
voor manier dan ook geholpen hebben bij
activiteiten in en buiten de groep: heel fijn dat we
een beroep op u mochten doen, hartelijk dank!!!
Als laatste wens ik u en jullie allemaal een gezegend
Kerstfeest, een heel goed en gezond 2018 en
natuurlijk een mooie Kerstvakantie! We hopen
elkaar op maandag 8 januari weer op school te
ontmoeten!
Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Wendy! Je kunt goed met Wendy samenwerken, het is gezellig om bij
haar in het groepje te zitten en Wendy is behulpzaam.
Belangrijke data:
- 22 december: huiswerk
- 11 januari: geschiedenis toets 2
- 15 januari: Engels toets 2
- 22 februari: werkstuk

Een heel fijne vakantie gewenst!!!
Niet alle groepen hebben nieuws voor dit Emmapraatje. Natuurlijk is ook in deze
groepen het kerstverhaal verteld en hebben kinderen elkaar fijne feestdagen en een
gelukkig 2018 gewenst.

Heel fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2018 gewenst!!!!
Team Koningin Emmaschool

