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Belangrijke data






Maandag 3 december: inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegdkundige Margreet Wolthuis, 8.30
uur.
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest.
Vrijdag 14 december: sportinstuif Ten Post.
Woensdag 19 december: Kerstmarkt, vanaf 18.00 uur.
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: kerstvakantie.

Schoolse zaken
Schoenmaatjes
Vandaag brengen we de schoenendozen weg naar het verzamelpunt van Edukans. De kinderen die
de dozen zullen ontvangen zijn er vast heel blij mee. Bedankt voor het meehelpen!
Als jullie de barcode van de sticker thuis hebben geactiveerd, houdt Edukans je op de hoogte van het
uitdelen van de dozen!
Kaarsrestjes gevraagd.
In groep 3 en 4 gaan we op donderdag 13 december kaarsen maken. Daarvoor hebben we veel
restjes van kaarsen nodig. Een oproep aan iedereen om mee te sparen, zodat we ook echt nieuwe
kaarsen kunnen gaan maken. Graag inleveren bij juf Hennie.
Er zijn al kaarsrestjes ingeleverd, maar er kan nog wel meer bij.
Herhaling: Tevredenheidsonderzoek
Dit jaar wordt er onder alle scholen van de vereniging een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Vorige
week hebben alle ouders een berichtje ontvangen met de inloggegevens. Vandaag is er een reminder
verstuurd. Hebt u vragen of opmerkingen, of kunt u niet inloggen. Laat het dan even weten! We
hopen natuurlijk op een grote respons, zodat we een duidelijk beeld krijgen over onze school. We
hebben de invultermijn verlengd t/m 9 december.
Sinterklaas
Maandag 3 december mogen alle kinderen van groep 3 t/ 8 een schoen/pantoffel o.i.d. mee naar
school nemen. De kleuters hebben zelf een schoen gemaakt in de klas. Aan het eind van de middag
mag iedereen z’n schoen zetten.
Op woensdag 5 december brengt Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoek aan onze school.
Om ongeveer 8.30 uur hopen we hem te verwelkomen. In de middagpauze krijgen alle kinderen een
bolletje met knakworst. Neem wel een eigen lunchpakket mee als je aan 1 bolletje niet genoeg hebt!
Kerst
Op woensdag 19 december vieren we het kerstfeest met een sfeervolle kerstmarkt. Deze begint om
18.00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een uitnodiging volgt!
Invulling zwangerschapsverlof
Voor de invulling van het verlof van juf Judith hebben we een enthousiaste invalleerkracht gevonden.
Juf Laura Oskam-van der Bijl komt de maandagmorgen en dinsdagmorgen werken in groep 5/6. Eén
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keer in de twee weken is ze op maandagmiddag in groep 6/7/8. Binnenkort komt ze op school om
kennis te maken met de leerlingen en met het lesgeven bij ons op school.
We zijn erg blij dat Laura ons team tijdelijk komt versterken!
Trefwoord
In week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december) staat in de Trefwoordlessen het Kerstthema centraal. Het
gaat over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel
is. Uit de bijbel lezen we de verhalen rond de geboorte van Jezus (Lucas 2).

Uit de groepen
Groep 1/ 2
Sinterklaas
We spelen en werken over het thema “sinterklaas” in week 49.
Geleende kleren
Graag geleende broeken van school weer gewassen meegeven. We zijn door onze voorraad heen.
Groep 3/4
Rekenen
In groep 3 en 4 beginnen we de komende week met blok 5 van rekenen. De doelen voor groep 3 zijn:
getallen t/m 20 invullen op de getallenlijn, werken met 5 structuur, vanuit een geheel en een deel
het andere deel bepalen, vooruit- en terugtellen vanaf een willekeurig getal. De doelen voor groep 4
zijn: tafel van 2 kennen en de termen ‘even’ en ‘oneven’, + en 1 sommen uitrekenen op de
getallenlijn, deelsommen vanuit concrete situaties.
De tafel van 2 thuis ook oefenen helpt om hem goed en vlot te kennen
Lezen groep 3
In groep 3 zijn we gestart met kern 4 van VLL. In deze kern leren de kinderen de letters h – w – o – a –
u en de 3e persoons –t.
Spelling groep 4
In groep 4 ronden we volgende week blok 4 van spelling af met een dictee van 5 zinnen en 10 losse
woorden.

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
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