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Aan de ouders,
Lied van de week: Kaarsenlied: Het is weer zover, het is weer advent.
Kind op maandag
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag
dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de
tempel een engel aan hem verschijnt, die zegt dat hij een zoon zal krijgen.
Ook Maria krijgt bezoek van een engel. Zij, een gewoon meisje uit Nazareth, wordt de
moeder van Jezus. Het thema voor deze week is "Tel je mee?"
De verhalen: - Racemachine (Mies en Max)
- Bijzonder bericht (Lucas 1: 5-25)
- De engel bij Maria (Lucas 1: 26-38)
- Maria gaat naar Elisabeth (Lucas 1: 39-56)

Sinterklaas
Aanstaande woensdag is het zover! Dan zal Sinterklaas met zijn pieten bij ons op school komen. Om iets over 8.30
uur zullen ze aankomen. Hoe? Dat is altijd een verrassing.
Daarna gaan we in de hal voor een welkom en een lied met dans.
Als ouders bent u natuurlijk van harte welkom bij de aankomst en
bij het welkom in de hal. Daarna mag u naar huis en gaat Sint bij de
groepen op visite.
De kinderen krijgen deze morgen drinken en een speculaasje op
school. De fruittas kan dus thuis blijven. Het is wel handig om een
plastic tas mee te nemen voor de werkjes en cadeautjes.

Kerstviering
Komende vrijdag krijgen de leerlingen de uitnodiging voor de kerstviering mee naar huis.
Tijdens de kerstviering zullen er foto's gemaakt worden. Mocht u daar op tegen zijn, dan kunt u dat melden bij de
groepsleerkracht van uw kind.
Ook kan het zijn dat uw kind tijdens de viering een bepaalde taak heeft. Uw kind krijgt dat deze week te horen.
Muziekvereniging Irene
Vanmiddag komt een afvaardiging van muziekvereniging Irene bij ons op school om de leerlingen van groep 5 t/m 8
kennis te laten maken met muziek en muziekinstrumenten zoals die worden gebruikt in een fanfare. We hopen op
een gezellige, leerzame en muzikale middag.
“foute” kerstkledingdag
Volgende week willen we een kerstkledingdag houden op school. ( U hoort nog welke dag het wordt.)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.

Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
Deze week ronden we het thema Sinterklaas af. Met natuurlijk als
hoogtepunt het bezoek van Sint en zijn pieten in onze klas. Vol
verwachting klopt ons…….
Aan het eind van deze w eek beginnen we over Kerst te werken. Het
boek van de week is Sammie en het reuzenmysterie. De letter van de week is de “ f“uit feest .

Groep 3/ 4
Groep 3
We zijn nog bezig met kern 4 van Veilig Leren Lezen. Wat kennen we al veel letters!
Tijdens de rekenlessen zijn we bezig met het spitsen, optellen en aftrekken. Ook weten we welk bouwwerk er bij een
plattegrond past.
Groep 4
Groep 4 heeft een blok van Taal afgerond. Tijdens de spellingslessen hebben de regel van de geit geleerd. Welke
woorden schrijf je met een ei en welke met de andere ij. Dat moet je gewoon onthouden. Lastig hoor!
De leerlingen van groep 4 zijn tijdens de rekenles vooral weer bezig met het rekenen met sprongen en huppen. Ook
hebben we kennisgemaakt met de deelsommen.
Iedereen heeft afgelopen vrijdag de tafel van 10 opgezegd. Knap hoor! We gaan nu de tafel van 2 extra goed
oefenen.
Vrijdag 14 december
Opzeggen van de tafel van 2.

Groep 5 /6
De volgende topo-repetitie voor groep 6 is pas volgend jaar……. 10 januari Friesland.
Ook veel succes en plezier met het maken van gedichtjes en surprises! Nog een paar dagen.

Groep 7/8
Allemaal nog druk bezig met het kopen van cadeautjes, maken van surprise en gedichten of misschien is het al af.
Maar woensdag is het 5 december en dan vieren we Sinterklaas op school. De kinderen mogen hun cadeau voor
schooltijd naar binnen brengen in de klas. We gaan er samen een gezellige Sinterklaasmorgen van maken!!

Het team

