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Aan de ouders,
Lied van de week: We oefenen deze week de liedjes voor de kerstviering.
Kind op maandag
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag
van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël
compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Bethlehem, de stad van koning David. Het thema voor deze week
luidt "Alles plus één".
De verhalen: - Alle snoepjes van de wereld (Mies en Max)
- Op weg naar Elisabeth (Lucas 1: 39-56)
- Johannes wordt geboren (Lucas 1: 57-80)
- Een lied voor Bethlehem (Micha 5: 1-4a)
Nieuwe juf in groep 1
Van juf Stieneke nemen we afscheid op 21 december. Zij gaat na de kerstvakantie aan de slag in Noordscheschut.
Alvast bedankt voor je inzet op onze school ! Wij hebben een nieuwe juf gevonden. Ze heet juf Lidewij. Ze komt uit
Tiendeveen en ze heeft al een dag bij ons op school ingevallen in groep 5/6. We zijn heel blij dat ze bij ons komt
werken. In deze nieuwsbrief stelt ze zich alvast even voor.
Even voorstellen
Mijn naam is Lidewij Droog en ik ben 35 jaar. Met veel plezier kom ik per 7 januari de woensdag (om de week),
donderdag en vrijdag in groep 1 werken.
Ik woon, samen met Johan, en onze kinderen Finn (6 jaar) en Doutsen (4 jaar) in Tiendeveen.
Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden, Friesland. Toen ik 20 jaar was, ben ik verhuisd naar Arnhem, waar we 15
jaar gewoond hebben. Nu wonen we met veel plezier in het mooie Drenthe. In mijn vrije tijd zijn we veel aan het
klussen in ons huis :). Ook lees ik graag en houd ik van puzzelen.
Ik heb jaren gewerkt in Dieren als groepsleerkracht en daar alle groepen gehad. De kinderen van de onderbouw vind
ik erg leuk en ik kan ontzettend genieten van alles wat ze leren en ontdekken. Ik heb er zin in!
Groetjes en tot 2019!
Lidewij Droog
Afwezig
Juf Dineke is afgelopen week geopereerd en daarom komt ze tot de kerstvakantie niet op maandag- en
woensdagmorgen op school om kinderen te helpen met extra werk.
Beterschap!
Kerstviering
Afgelopen week is de uitnodiging voor de kerstviering uitgedeeld. U kunt lezen wat in grote lijnen de bedoeling is van
voor en tijdens de viering. Het is de bedoeling dat alle leerlingen bij hun eigen groep gaan zitten op de daarvoor
gereserveerde plaatsen.
Het is niet de bedoeling dat er jongere broertjes en zusjes komen kijken. We hopen op uw begrip.

“foute” kerstkledingdag
Komende woensdag, 12 dec, willen we een kerstkledingdag houden op school. We
zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen en natuurlijk juffen en meesters
iets dragen dat met kerst te maken heeft, bv een kersttrui, een kerstmuts, een
haarband met een gewei of……
Voor elk persoon die iets draagt wat met kerst te maken heeft doneert de school per
persoon een euro voor een goed doel.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad hebben we het met elkaar gehad over hoe het gaat op school en in de groepen. We proberen
zoveel oog te hebben voor elkaar en vooral ook voor de kinderen die minder op de voorgrond treden. Het is altijd
leuk om te horen wat de wensen zijn. Zo vragen de kleuters bijvoorbeeld om meer fietsjes en karren, meer glijbanen
en schommels. Alles wordt altijd besproken en net als in de echte politiek bespreken we de voors en tegens.
We hebben ook afgesproken dat we Sint Nicolaas welkom heten. Dat hebben we op 5 december met z’n vieren
gedaan.

Muziekvereniging "Irene"
Namens Chr. muziekvereniging "Irene" nodig ik uw kind samen met u uit voor een gratis proefles op een
(blaas)instrument naar keuze.
Wij hebben een muziekdemonstratie gegeven in groep 5 t/m 8 en de kinderen waren erg enthousiast.
Muziek maken is leuk, leerzaam en een goede manier om te ontspannen. Na een paar maanden is uw kind al zo ver
dat het kan samen spelen in een jeugdorkestje. Voor aanmelding hiervoor of vragen hierover kunt u contact
opnemen met mevrouw A. IJmker, tel.nr. 06-23347472 of mailen naar famijmker@hotmail.com
Wij hopen jullie graag op een muzikale manier te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
A. (Angerieke) IJmker, Chr. muziekvereniging "Irene"

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Wat hebben we het gezellig gehad met Sint en zijn pieten afgelopen
woensdag. En wat zijn we goed verwend! Bedankt Sint en tot volgend jaar.
De komende week is ons thema Kerst. Afgelopen week hebben we de boom al
versierd en zijn we al begonnen met het maken van een kerstbal.
Het boek van de week is Kerstfeest met oom Nol. De letter van de week is de “ oo“uit boom.

Groep 3/ 4
Afgelopen week hebben we bezoek gehad van Sint en zijn pieten. Het was gezellig en wat zijn we weer verwend.
We hebben deze week ook de kerstboom versierd en andere dingen gemaakt. We hebben kern 4 van Veilig Leren
Lezen afgerond.
Ook hebben we blok 4 van rekenen afgerond.
Tijdens het rekenen zijn we vooral bezig geweest met sommen t/m 20; plus-, min- en splitssommen.
De leerlingen hebben geleerd hoe ze een dag kunnen beschrijven. We gebruiken daarbij
de woorden begin, daarna en eindigen. Tijdens de spellingsles hebben we de regel van
de haai geleerd. Welke woorden schrijven we met aai, ooi en oei?
Tijdens het rekenen zijn we vooral weer bezig geweest met sprongen en huppen. We
hebben gerekend met de tafel van 2. Iedereen heeft de tafel van 2 opgezegd. Goed zo!
We richten ons nu op de tafel van 5.

Groep 5 /6
De volgende topo-repetitie voor groep 6 is pas volgend jaar……. 10 januari Friesland.
Maandagmiddag was muziekvereniging “Irene” om een demonstratie te geven. We hebben allemaal genoten en het
was leuk.
Sinterklaas heeft ons vorige week verwend. Niet alleen met mooie cadeaus. We hebben met zijn allen ook genoten
van de vele mooie surprises. Geweldig goed gedaan!!

Groep 7/8
Afgelopen woensdag, 5 december, hebben we een gezellige ochtend gehad met leuke cadeautjes, gedichten en
surprises. Er was door iedereen veel aandacht aan besteed. Goed gedaan!
Advisering VO groep 8
Volgende week maandag worden de ouders van de leerlingen uit groep 8 uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het
gesprek zal gaan over het niveau waarop de leerlingen momenteel werken. Ook hebben we een aantal leerlingen
geselecteerd voor een intelligentie-onderzoek (NIO); ook hier zal uitleg over zijn. In februari zijn de open dagen in
Hoogeveen. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat we deze goed voorbereid bezoeken! Mocht je tussendoor
vragen hebben, of zijn er dingen onduidelijk; kom even binnen. Op woensdag zijn zowel juf Gea als meester Rolf
aanwezig.
In de bijlage het rooster. Onderling ruilen is geen probleem. Voor een andere dag graag even contact opnemen met
een alternatief moment.

Het team

