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Sinterklaas
Afgelopen maandagmiddag hebben alle kinderen gezamenlijk mooie versieringen gemaakt;
pieten en sinten in allerlei vormen en kleuren. Het was een hele gezellige middag! ‘s Avonds
hebben veel ouders/verzorgers en leerkrachten ook nog knutsels gemaakt en alle versieringen, incl. die van de kinderen, opgehangen in de school. Heel erg bedankt voor jullie inzet!
De school is nu helemaal in de sfeer van het Sinterklaasfeest en we zijn helemaal klaar om
hem en zijn pieten op maandag 5 december te ontvangen!

De versiermiddag in de groepen
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Wij bedanken alle ouders voor hun hulp deze avond!
De details over het Sinterklaasfeest volgen nog. Er zal in elke kleurgroep een schoen gezet
worden. Dit zal gebeuren op dinsdag 29 november. Hoe elke kleurgroep dit vorm gaat geven
wordt, zal de aankomende weken door de groepen zelf in de nieuwsbrief worden gezet.
Wij kunnen hierbij alvast vermelden dat de deuren op maandagochtend 5 december om
08:15 uur opengaan en alle kinderen in hun eigen groep verzamelen. De ouders willen wij
vragen dan gelijk naar buiten te gaan. De Sint heeft aangegeven dat hij dit jaar vroeg zal
aankomen. Daarom willen wij iedereen met nadruk vragen te zorgen dat uw kind om 08.25 in
de groep zit. Zodra het feest om 08:30 uur gaat beginnen, worden de ouders/verzorgers verzocht om op het schoolplein een plek te zoeken achter de linten, zodat Sint en zijn pieten
rustig kunnen aankomen en dit voor iedereen goed te zien is.
Nogmaals hartelijk dank voor alle medewerking, namens de Sintcommissie
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Blauwe groepen
In de groepen zelf zijn we ook heel druk geweest met Sinterklaas. Zo hebben we de baard
van Sinterklaas gemaakt met scheerschuim als motorische oefening:

Volgende week staan er vele leuke en leerzame activiteiten op het programma. Zo gaan we
allemaal zelf lekkere pepernootjes bakken. We zijn nog wel op zoek naar behulpzame ouders die in de ochtend tijdens de werkles hiermee willen helpen. Graag opgeven bij de leerkracht.
Verder werken we aan het doel ´kan een rechte lijn knippen´. We gaan namelijk zelf bakstenen knippen om een mooie schoorsteen voor Piet te metselen. Met rekenen gaan we de
Bakpiet helpen (Sinterklaasjournaal) om een taart te bakken. Hiervoor moet je natuurlijk de
ingrediënten precies afmeten. Ook herhalen we de letter s nog een week. In de lees/taalhoek
gaan we Sintwoorden nastempelen en tekenen.
Voortaan gaan we elke donderdag in het speellokaal spelen. Deze week had de gymleerkracht Monique de speelzaal omgetoverd tot een Pietenschool. We hebben geoefend met
het lopen over de daken, het pakjes gooien in de schoorsteen, koprollen en een tikspel.
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Op dinsdag gaan we gymmen in de gymzaal. Het is dan heel prettig als de kinderen makkelijke kleding aanhebben. Bijvoorbeeld geen maillot, geen kleine knoopjes, schoenen met lastige veters etc. Zo kunnen we ons snel uit- en aankleden. Voor sommige kinderen kan het
handig zijn om het uit- en aankleden thuis vaak te oefenen. Op de handdoek graag een duidelijk naam, omdat kleuters vaak hun eigen handdoek niet herkennen.
Weekslot groep Saffraan
Groep Saffraan had vanmiddag weekslot. De kinderen hebben de afgelopen weken hard
gewerkt en geoefend om hun eigen bedachte stukjes zo goed mogelijk op te voeren. Wat
hebben ze het goed gedaan!! De titel was ‘Een dag uit groep Saffraan’. Aangezien de kinderen in groep Saffraan een behoorlijk groot gevoel voor humor hebben is dit een dag met
een hele vette knipoog geworden. Gelukkig maar dat het er niet écht zo aan toe gaat….!
Surprises geel en oranje
A.s. maandag 21 november worden er in de gele en oranje groepen lootjes getrokken.
De surprisedag voor geel en oranje zal gehouden worden op maandag 5 december 2016.
Het te besteden bedrag is € 4,00. In de groep besteden wij aandacht over het maken van de
surprise. De volgende afspraken worden met de kinderen gemaakt:
 We maken alleen leuke dingen voor elkaar (een ingepakte schoenendoos is niet
voldoende)
 We maken geen vieze dingen voor elkaar, dus geen gebruik van stroop of iets
dergelijks.
 Het uitpakken moet wel leuk blijven, dus maak het niet te ingewikkeld.
 Maak een zelfgemaakt gedichtje, dus niet van internet!
Iedereen heel veel plezier met voorbereiden.
Schoenzetten geel en oranje
Dinsdag 29 november zetten wij onze schoen. Wij willen daarom aan alle kinderen van de
gele en oranje groepen vragen om vanaf donderdag 24 november zijn/haar schoen mee
naar school te nemen!
Atelier
Door ziekte en afwezigheid komt de tentoonstelling van dinsdag 29 november te vervallen.
Wij willen deze dag gebruiken om een extra atelier in te lassen.
Toets: Brandaan en Naut voor de groepen okergeel, citroengeel en een deel saffraan
Afgelopen periode hebben de kinderen uit de gele groepen en de groep 6 kinderen van
Saffraan gewerkt met een thema uit natuur en techniek of geschiedenis.
Net als de vorige keer sluiten wij ieder thema af met een ‘toets’. De kinderen hebben
wederom een samenvatting mee naar huis gekregen die zij thuis kunnen leren.
De toets vindt plaats op maandag 28 november.
Schoolkrant
Door een aantal kindereren uit de groep van Albert is een schoolkrant gemaakt. Een heel
leuk initiatief! Het resultaat hiervan kunt u op de website bewonderen onder het kopje
‘Ouders’.
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Bericht vanuit de MR
Enkele weken geleden hebben wij laten weten dat de termijn van 2 leden verstreken is. Wij
hebben vervolgens een oproep gedaan waarin wij u gevraagd hebben om u aan te melden
voor de MR als u hier interesse in heeft.
Inmiddels is de sluitingstermijn verstreken en hebben wij 1 aanmelding binnen gekregen.
Omdat van de 2 leden, waarvan de termijn verstreken is, er 1 heeft aangegeven te willen
stoppen, hebben wij deze positie meteen kunnen vervullen.
Wij kunnen u melden dat Douwe van der Molen per 1 februari ons nieuwe lid van de MR zal
zijn. Hieronder zal hij zichzelf aan u voorstellen.
Mijn naam is Douwe van der Molen en begin komend jaar als lid van de MR. Mijn dochter, Jasmine,
zit met veel plezier in groep Blauw. Samen met mijn vrouw hebben we nog een dochter die net een
jaar is geworden. In het dagelijks leven ben ik Procesengineer bij Enexis, een bedrijf in de energiesector, en hoop mijn kennis en kunde toe te kunnen passen in de MR. Komende periode zal ik al meedraaien om kennis te maken met de andere leden en alvast ervaring op te doen. Ik hoop een goede
bijdrage te kunnen leveren aan goed onderwijs van onze kinderen, aan de motivatie zal het in ieder
geval niet liggen.
Met vriendelijke groet,
Douwe van der Molen

November/december
2016
Vrijdag 18 november

Groepsavond groep Vuur Oranje
(Rogier)

19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 25 november

Studiemiddag

Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij

Vrijdag 2 december

Weekslot Cayennepepers (Albert)

13:15 – 13:45 uur
Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Vrijdag 2 december

Groepsavond groep Saffraan
(Minke/Suzanne)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 5 december

Sinterklaasfeest.

Alle kinderen zijn ’s middags vrij

5

Nieuwsbrief
18 november
2016

6

