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Aan de ouders,
Lied van de week: We oefenen deze week de liedjes voor de kerstviering.
Kind op maandag
De keizer houdt een volkstelling: alle mensen in zijn land moeten geteld worden.
Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt
voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen. Het
thema is "Ontelbaar".
De verhalen: - Ontelbaar! (Mies en Max)
- Jezus wordt geboren (Lucas 2: 1-20)
- Simeon en Hanna (Lucas 2: 22-40

Kerstvakantie
Nog een weekje naar school en dan hebben we kerstvakantie. Lekker even uitrusten na een drukke maar zeer
gezellige periode. We wensen iedereen fijne kerstdagen en al het beste om het nieuwe jaar te beginnen, een goede
gezondheid, veel liefde en geluk, dan kan het nieuwe jaar niet meer stuk.
Op vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur begint de vakantie. Op maandag 7 januari gaan we er in het nieuwe
jaar weer stevig tegenaan.
Kerstkaarten
Het is een goede gewoonte geworden om met kerst via een kaartje de beste wensen over te brengen, maar we
willen de kaartjes op school enigszins beperken. Net als voorgaande jaren geldt, dat de kinderen één kaart mee
mogen nemen voor de hele groep. Zo kunnen we de wensen aan elkaar overbrengen, maar beperken we de vele
kaartjes en werken we mee aan een duurzame kerst.

Kerstviering
De uitnodiging voor de kerstviering is 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.
Er zal ook een collecte worden gehouden. De opbrengst van de collecte gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds.

“foute” kerstkledingdag”
Afgelopen woensdag hadden we onze “foute”kerstkledingdag. Wat een succes! De
mooiste creaties hebben we gezien op onze “catwalk” in de hal. Met elkaar hebben
we het mooie bedrag van €101, 00 bij elkaar gebracht. Dit bedrag wordt gedoneerd
aan de voedselbank van Hoogeveen.

Gym en spelletjesmiddag
In verband met het opbouwen voor de kerstviering in de gymzaal is er dinsdagmiddag geen gym!
Ook donderdagmiddag gaan we niet gymmen, we gaan dan een spelletjesmiddag doen voor groep 3 t/m 8.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen gezelschapsspelletjes meenemen om op school te gaan doen.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze laatste week voor de vakantie werken we over kerst. Deze week gaan we
niet gymmen op vrijdag. We gaan dan opruimen en werkjes uitdelen. Wilt u
uw kind een plastic zak meegeven?
Donderdagmiddag is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed
van huis meenemen om op school mee te spelen. Liever geen kleine dingen
zoals lego of barbieschoentjes etc.
Het boek van de week is Rikki wil een kerstboom.

Groep 3/ 4
Afgelopen week heeft groep 3 de eu, ie en l geleerd.
Tijdens het rekenen houden we ons vooral bezig met eraf en erbij (+ en – sommen) en het tellen met huppen van 5.
Groep 4 heeft aan aantal spellingsregels herhaald. Welke woorden schrijf je aan elkaar? (stripboek) en welke
woorden schrijf je met een v, f, s of z.
Tijdens de rekenlessen hebben we klok leren kijken met halve uren en kwartieren.
We hebben gerekend met de tafel van 5 en de tafel van 2 hebben we herhaald.

Groep 5 /6
Alle kinderen van groep 5 en 6, de meester en de juf
wensen u en jullie een goede vakantie toe.

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

De volgende topo-repetitie voor groep 6 is op 10 januari: Friesland.

Groep 7/8
Het team

