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Kerstnieuws:
Donderdag 22/12 is de kerstviering
van 18.00 tot 19.15 uur.
De deuren gaan open om 17.50 uur.
De viering begint met gezellig eten in de eigen
groep. Na het eten worden er buiten nog twee
liedjes gezongen als afsluiting van de viering.
Na het zingen gaan we nog even terug naar
de eigen groep! De kinderen mogen daar opgehaald worden.
Tijdens de viering is er een kraampje met
glühwein en warme chocolademelk op het
plein. Kosten per bekertje €0,50
Vanaf maandag 19/12 mogen de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen. Graag in
een tas en voorzien van hun naam!
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Groep Okergeel (Hilda)
Na de analoge klok zijn wij reeds gestart met de digitale klok. De komende periode houden
wij ons voornamelijk bezig met de notatie en het aflezen van de halve, hele en kwart uren.
Op school oefenen we hier veel mee. Zou u dit thuis ook met uw kind willen oefenen?
Donderdag 22 december hebben de kinderen een toets van aardrijkskunde. Het thema gaat
over de wereld om ons heen. Thuis, dat is voor iedereen ergens anders. Dat kan in een dorp
zijn of in een stad, in het noorden of in het zuiden. De kinderen leren de grote verschillen die
er in het kleine Nederland zijn.
Na de kerstvakantie, vrijdag 13 januari, hebben de oudsten topotoets Drenthe.
Succes!
Atelier
Dinsdag 10, 17, 24 en 31 januari staat het derde atelier op ons programma.
Gedurende 4 weken werken de kinderen iedere dinsdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 u in
een atelier. De ateliers zijn bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. De ateliers worden
in principe afgesloten met een veiling, tentoonstelling of optreden.
De ateliers worden gegeven door de leerkrachten, externen of door ouders. Heeft u een talent dat wij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld; solderen, schrijven, hout bewerken, yoga, schaken, enz.? Vindt u het leuk om aan een groepje kinderen een atelier te geven, stuur dan een
mail naar Hilda of Karine: h.rorije@stichtingschool.nl of k.bogaarts@stichtingschool.nl
Wij kunnen uw hulp erg goed gebruiken!
Blauwe groepen
Afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema Kerst. De klas hangt vol
met prachtige knutselwerkjes, dus ouders: kom gerust onze klaslokalen bewonderen!
In de laatste week voor de kerstvakantie gaan we door met het herhalen van de al aangeleerde letters. Verder gaan we onszelf tekenen in de meest feestelijke kleding, oefenen we
met reeksen en gaan we werken met verschillend ontwikkelingsmateriaal.
We zijn al heel blij met alle ouders die iets lekkers gaan maken
voor ons kerstdiner volgende week donderdag. Als er nog ouders zijn die iets willen maken, vul zo snel mogelijk de lijst in die
bij de groepen ligt. Samen maken we het diner een groot succes!
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December 2016
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 kinderen zijn vrij!

Maandag 26 december Kerstvakantie
t/m vrijdag 6 januari
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