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Nummer 04: 3 december 2018

Agenda:
5 december:
10 december:
12 december:
20 december:
21 december:

Sinterklaasfeest
Kerstknutselochtend & gekke kerstklerendag
Bieb
Kerstdiner op school 18:00
Kerstvakantie vanaf 12:00

7 januari:
9 januari:

Jaaropening
Luizencontrole

Van Rita:

Gesprek met ouder, soms ook kind, is wat je als leerkracht normaal vindt.
Hoe gaat het, voel je je hier fijn? Hoe zal dit in de toekomst zijn?
Zit je stevig in je vel? En lukt het met het leren wel?
Of is er echt iets moeilijks bij? Voel je je gezond en blij?
Gesprek met jullie is een feest. De eersten zijn alweer geweest.
Rapport om trots te laten zien. Heb je een zes, of is ’t een tien?
Heb je erg je best gedaan? Dan vol vertrouwen verder gaan.
Dank je John, voor het oud papier. Een lege schuur, wat een plezier.

Knutselkerst, dat komt eraan. Nu al fijn dat ook daar ouders staan.
Wilma en Dinja, dank alvast. Op onze schouders minder last.

Wat doen we zonder ouderraad. Staan op elk moment weer klaar.
Supermensen, gaan ervoor. Kerst en Sint en...maar weer door.

Huisvesting, het is een klus. MR denkt ook mee en dus?
Nu voor jullie, fijne mensen: wij kunnen niet beter wensen.

Lieve ouders vele taken, zouden verzanden en verzaken
Als jullie er niet weer steeds waren om al die klussen te helpen klaren.

Dank, dank, dank voor jullie zijn. Wij als team vinden dat erg fijn!!!

Nieuwtjes groep 1-2-3-4
Wat zijn we druk geweest met bakken
Pepernoot in patatzakken
Rowena en Irma waren druk
Jullie hulp, wat een geluk
Dank je wel van onze klas
Zoveel lekkers in onze tas!

Mandy is al snel vier jaar
Haar stoeltje staat bij ons al klaar
Welkom Mandy, lieve meid
We wensen jou een Supertijd.

Kerstfeest is al bijna daar
En het einde van het jaar
En dan nog even, met een vaartje

Gaan we roetsj in ’t nieuwe jaartje
Fijne dagen, een goed begin
En dan snel weer het voorjaar in!!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Ook de maand november is alweer voorbij, op naar de feestmaand december!
Maar nog even een terugblik : we hebben een heel interessante les over de dode hoek
gehad, waar we niet alleen theorie kregen maar ook een stukje praktijk. Het was verrassend
om te zien in de cabine, hoe het zicht van de chauffeur is en hoe kwetsbaar je als fietser
bent.Een leerzame les dus. De rapportgesprekken zijn achter de rug en wij zijn trots op de
kids! Onlangs is er nog een luistervoorlichting over de NS geweest waar het met name ging
over: hoe gedraag je je bij het spoor? Gezien het aantal ongevallen bij de
spoorwegovergangen. Nu zijn we naast het gewone werk in de ban van 5 december. Er zijn
lootjes getrokken en we gaan er een geweldige ochtend van maken.
Dan door naar de kerst met natuurlijk de kerstworkshop en het traditionele kerstbuffet op
school. Vrijdag 14 december gaan we ook nog kerstbakjes maken in Twello .
Dus nog genoeg leuks en leerzaams de komende weken en dan.......kerstvakantie!

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:

Toon Hermans

Verjaardagskalender:
In december zijn jarig:
11 december:
19 december:
23 december:
29 december:

Pip
Mandy
Marjolein
juf Caroline

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

