Nieuwsbrief
Week 50
9 t/m 15 december 2018

Van de directie
Het is altijd een gezellige maar drukke tijd in november/december. Na Sint Maarten de aankomst van
Sinterklaas in Nederland, daarna diverse sinterklaasactiviteiten, met het bezoek op school en
pakjesavond. Al die activiteiten zijn leuk, maar soms ook druk en spannend voor de kinderen. Dat
merken we op school en dat merkt u vast thuis ook.
Nu gaan we alweer richting kerst en de laatste 2 schoolweken van 2018. Ook kerst geeft veel druktes
en gezelligheid, maar toch op een andere manier dan Sinterklaas. De voorbereidingen voor de
kerstmarkt zijn in volle gang. Iedereen levert zijn bijdrage: leerkrachten, hulpouders, kinderen uit alle
groepen en de leerlingenraad. Fijn om te zien!

Belangrijke data




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
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.
Niet vergeten! 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. Vorige week is er een
reminder verstuurd in een aparte mail. 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 14 december.
Sinterklaas
Het was een gezellige dag afgelopen woensdag. Het leek er even op dat Sinterklaas verdwenen was
en alleen twee pieten de school konden vinden. Gelukkig was Sint slechts verdwaald en konden juf
Arda en haar man Sint en Piet met de trekker op school afleveren. Sint en de Pieten konden zo aan
alle klassen een bezoekje brengen en ook hadden ze natuurlijk cadeautjes mee.
Om het Sinterklaasfeest te organiseren hadden we als school hulp van een heel aantal enthousiaste
ouders. Heel erg bedankt voor jullie hulp bij deze geslaagde dag!
Kerst
Op woensdag 19 december vieren we het kerstfeest met een sfeervolle kerstmarkt. Er zal geld
ingezameld worden voor een goed doel, namelijk: Save the Children. Dit goede doel is gekozen door
de leerlingenraad. Er is van alles te koop en te doen tijdens de kerstmarkt. Alle groepen zullen
prachtige kerstliedjes zingen.
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De kerstmarkt begint om 18.00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Iedereen is welkom! De
uitnodiging volgt!
Op de kerstmarkt zullen alle groepen zelfgemaakte dingen verkopen voor het goede doel. Daarnaast
willen we het plein (of de school bij slecht weer) graag sfeervol versieren. We hebben hiervoor een
aantal dingen nodig, namelijk:
 Theekopjes die niet meer gebruikt worden (om mee te knutselen);
 Kerstballen die niet meer gebruikt worden (om mee te knutselen);
 Groen (takken e.d.) om kerstbakjes van te maken;
 Kerstlampjes (deze lampjes krijgen jullie weer terug na de kerstviering);
 Vuurkorven (de korven krijgen jullie ook weer terug na de kerstviering);
 Parasolvoeten of iets anders waar een stok in kan staan (komen ook weer terug na de
kerstviering).
Voor het goede doel willen we ook graag tweedehands speelgoed verkopen. Hebben jullie speelgoed
liggen wat niet meer gebruikt wordt? Wij zamelen het in en verkopen het op de kerstmarkt.
De spullen kunnen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht of bij juf Judith/juf Marieke. Alvast
hartelijk dank!!
Buitenspelen / BSO
Iedere dinsdag is de BSO bij ons op school. Soms zijn er op die momenten ook gesprekken en
overleggen met ouders, waarbij de kinderen even onder de verantwoordelijkheid van de BSO-leidster
worden gelaten. Dit is niet de bedoeling.
Buiten spelen op het voorplein kan natuurlijk altijd, maar daar wordt dan geen toezicht gehouden.
Binnen spelen even overleggen met de leerkracht waar overleg mee is, dan kunnen de kinderen vast
wel even in een lokaal spelen ter overbrugging.
Als we hier samen om denken, voorkomen we vervelende situaties.
Klemzetten/ parkeren
De auto van de overburen van de school wordt soms bij het in- en uitgaan van de school klemgezet
door ouders die kinderen brengen of halen. Als zij dan juist op dat moment weg willen met de auto is
dat vervelend. Wilt u hier rekening mee houden bij het parkeren?
Er kan ook verderop geparkeerd worden in de parkeerhavens van de Oldenhuisstraat of Hendrik
Veldmanstraat, of op het kerkplein.

Uit de groepen
Groep 1/2
Kerst
Vanaf a.s. maandag werken aan het thema “kerst”.
We zingen veel liedjes en we gaan druk aan de slag voor de kerstmarkt.
Groep 3/4
Kaarsen maken
Kaarsrestjes gevraagd. Zie boven.
Groep 3/4/5
Op naar kerst
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Na alle druktes rondom Sinterklaas gaan we nu op naar Kerst. Ook wij gaan ’s middags aan de slag
voor de kerstmarkt komende week.
Groep 6/7/8
Spectrumbox
Afgelopen week hebben we het project Monniken & Ridders afgesloten. De kinderen van groep
6/7/8 hebben in groepjes een spel gemaakt, dat te maken had met kloosters. Er werd
kloosterkwartet en kloostermonopoly gespeeld. Het was een groot succes!
De komende weken gaan we op de middagen bezig met alles dat te maken heeft met Kerst. Na de
vakantie starten we met een nieuw project.
Groep 7/8
Sinterklaas
Woensdag hebben we Sinterklaas gevierd in de klas. Complimenten voor de gedichten en de
surprises, ze waren prachtig. Het was een gezellige dag. Sinterklaas en de pieten hadden ook nog iets
leuks meegenomen voor de kinderen, namelijk: twee nieuwe hamsters. Vanaf woensdag wonen
Moffel en Piertje bij ons in de klas.
Werkstuk
Binnenkort krijgen de kinderen informatie mee over het maken van een werkstuk (dit hoeft pas in
februari/maart 2019 af te zijn). Het is de bedoeling dat de kinderen deze keer een werkstuk maken
over een land. Groep 7 maakt een werkstuk over een land binnen Europa en groep 8 over een land
buiten Europa. Willen jullie, samen met jullie kind, nadenken over een interessant land?

Rondom de dorpsschool
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Cursus Weerbaarheid voor kinderen van groep 5/6 en 7/8
In februari gaan we in Ten Boer weer starten met een cursus Weerbaarheid. Deze cursus wordt
gegeven door Marieke van Veen, van bureau “Wijsweerbaar” uit Groningen.
De cursus is bedoeld voor kinderen die wat onzeker zijn en beter voor zichzelf mogen opkomen.
Maar ook voor kinderen die gepest zijn/worden of die moeite hebben om groepsdruk te weerstaan.
Daarnaast is de cursus open voor kinderen welke het gewoon leuk vinden om een actieve cursus te
volgen, of als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.
Zie bijlage.
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Cursus Weerbaarheid voor kinderen van groep 5/6 en 7/8
In februari gaan we in Ten Boer weer starten met een cursus Weerbaarheid. Deze cursus
wordt gegeven door Marieke van Veen, van bureau “Wijsweerbaar” uit Groningen.
De cursus is bedoeld voor kinderen die wat onzeker zijn en beter voor zichzelf mogen
opkomen. Maar ook voor kinderen die gepest zijn/worden of die moeite hebben om
groepsdruk te weerstaan. Daarnaast is de cursus open voor kinderen welke het gewoon leuk
vinden om een actieve cursus te volgen, of als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.
Wanneer: Op de dinsdagmiddag 5, 12, en 26 feb, 5,12, 19 en 26 maart, 9 april.
Kinderen groep 5/6 van 15.30 tot 16.45
Kinderen groep 7/8 van 17.00 tot 18.15
Waar: op de basisschool “de Fontein” in Ten Boer
Kosten: de cursus wordt gesubsidieerd door Wij Ten boer. De eigen bijdrage van ouders
bedraagt 25 euro, mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u dit aangeven en zoeken
we gezamenlijk naar een oplossing.
Opgave: Op de site www.wijsweerbaar.nl kunt u via de actuele agenda het inschrijfformulier
invullen. Bellen kan ook naar 050-5412999. Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan
kinderen die vallen onder het Wij team van Ten Boer.

