Nieuwsbrief
2 december 2016

Blauwe groepen
In de blauwe groepen hebben we er weer
een week hard werken opzitten. We hebben gerekend met echte pepernoten, wat
een feest! Ook hebben de kinderen van
Kapla (bouwhoutjes) en Sint en een Piet
nagemaakt.

Wij volgen op school het Sinterklaasjournaal en in dat journaal was
Pietje Puk de bus aan het zoeken. Maar ze heeft wel een aanwijzing
gevonden want de bus verloor vlaggetjes! En raad eens wat Bibi uit
de saffierblauwe groep van Annemiek/Marleen heeft gevonden?
Een vlaggetje op ons plein! De bus is heel dicht bij school geweest!!!
Onze gymjuf Monique zet, speciaal voor de blauwe groepen, elke
donderdag een mooie speelzaal klaar vol leuke spelletjes en activiteiten. Deze week stond
nog eens in het teken van de Sint en vooral de pieten. Als echte pietjes klommen we door de
schoorsteen met een pakje in de hand. Pieten moeten ook balanceren over de daken dus
dat hebben we ook geoefend. Gooien en mikken met een bal en bouwen met blokken, wat
een pret!
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Aanstaande maandag vieren we het Sinterklaasfeest op school en als de Sint weer naar
Spanje gaat, werken wij aan het thema Kerst. Dan gaan we onze eigen placemat maken
voor het Kerstdiner en de oudsten maken een kerstboom van stroken. Hier horen de begrippen kort, lang, klein, breed en smal bij. Met taal gaan we het hebben over
samengestelde woorden (kerstbal bestaat uit de woorden kerst en bal).
Met rekenen gaan we sorteren op kleur, vorm en grootte. De nieuwe letter
is de k.
In de groep van Karin en Marion is er een hele leuke traktatie geweest.
Deze willen wij graag met jullie delen. De kinderen waren laaiend enthousiast. Er werd ook leuk gespeeld met de vingerpoppetjes.

Sinterklaas
Afgelopen week mochten alle kinderen van de Regenboog hun schoen zetten. Wat een verrassing was het toen wij woensdagochtend binnenkwamen.
Aanstaande maandag 5 december komt de lieve man bij ons op bezoek. Hij neemt zelfs zijn
pieten mee. Wij kunnen niet wachten en wij hopen dat het een gezellige ochtend gaat worden.
Vanuit ons dan ook de vraag aan alle ouders om er voor te zorgen dat de kinderen deze dag
op tijd op school te laten komen.
De deuren gaan 8.15 open. Om 8.25 zal de bel gaan en dan willen wij alle ouders vragen
naar buiten te gaan. U bent natuurlijk van harte welkom om te blijven kijken naar de aankomst van Sinterklaas. Wij willen u alleen vragen achter de linten te gaan staan. Ook jongere, niet schoolgaande kinderen blijven bij de ouders achter de linten.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en sluiten wij deze gezellige dag af door de Sint en zijn
pieten uit te zwaaien.
Met vriendelijke groet, De Sintcommissie.
Oproep Kerst
Voor het kerstdiner zijn wij op zoek naar schone glazen potjes. Deze mag u inleveren bij
Ellen of Karine. Graag inleveren voor maandag 12 december.
Gezocht etalage/paspoppen voor een kerst toneelstukje. Mocht u deze te leen hebben,
graag melden bij Karine of Ellen.
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Oranje groepen
Bezoek aan SG De Rietlanden
Op donderdagmiddag 8 december a.s. gaan de kinderen van de groepen 8, minilessen volgen op SG De Rietlanden (Grietenij 2202). Het zijn lessen in tekenen en wiskunde. Daarna
krijgen we een korte rondleiding.
We zijn welkom om 13.30 uur. We vertrekken dan ook om 13.00 uur op de fiets om daar op
tijd te zijn. Rond 15.00 uur is het programma afgelopen. We verwachten uiterlijk 15.30 uur op
De Regenboog terug te zijn.
Ook nu vragen we drie ouders die op de fiets meegaan en mede deze middag kinderen willen begeleiden.

November/december
2016
Maandag 5 december

Sinterklaasfeest.

Alle kinderen gaan tot 12.00 uur
naar school.

Dinsdag 6 december

School versieren voor Kerst

19.30 – 21.30 uur

Vrijdag 16 december

Weekslot groep Citroengeel (Romana)

13:15 – 13:45 uur

Donderdag 22 december

Kerstdiner/Kerstviering

Hier komt nog meer informatie
over.

Vrijdag 23 december

Laatste dag voor de Kerstvakantie Alle kinderen gaan tot 12.00 uur
naar school.

Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Alle kinderen zijn vrij!

Maandag 26 december Kerstvakantie
t/m 6 januari
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