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Wat staat er in december 2015 op het programma:
December:
 4 december:
 9 december:
 14 december:
 16 december:
 17 december:
 17 december:
 17 december:



8.30 uur Sinterklaas op school
Kerstknutselochtend
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 8:30-9:00
Bibliotheek
Groep 7-8 naar AOC – kerstbakjes maken
Brei-, wol- en haakmiddag
17.30 tot 19.00 uur, kerstetentje.
19.00 uur: lampionoptocht door Welsum
18 december:
Kinderen 12:00 vrij
18 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

Van Rita:
Van ervaringen opdoen en daarmee werken leer je ontzettend veel:
Middenin de Sinterklaasdrukte wil ik u op de hoogte houden van hetgeen we op school deze
maand ervaren hebben en van wat ons de komende maand aan ervaringen te wachten
staat.
Om de kinderen bewust te maken van wat ze eten en drinken, hebben we op 4 november
een “kraanwaterdag” gehouden. Lastig als je als juf koffie wel erg lekker vindt, maar het was
goed om de kinderen en dus ook de juffen met drinken van alleen water in aanraking te
brengen.
Ook was er op 11 november de Culturele Erfgoeddag. Het was een (lekkere) belevenis om in
en op de Bökkersmölle te lopen en te ervaren hoe je van meel uit de molen van koekjes kunt
bakken. Wat een prachtig leerproces is dat!
Voor de middenbouw was de Oudheidkamer in Wijhe erg leerzaam. Hoe hebben de opa en
oma van je moeder en vader in de klas gezeten, welke kleren hadden ze aan….
Hoe breng je geschiedenis tot leven, hoe laat je de kinderen de geschiedenis echt
beleven….? Zo dus!!
Deze maand is ook de maand van het bezoek aan de boerderijschool geweest. Mooi om te
zien wat de kinderen doen vanuit ervaring, hoe ze leren. Wat fijn, dat groep 5 t/m 8
5 vrijdagmiddagen van harte welkom waren bij boer Bredenoord!! Leest u maar verder onder
het kopje van groep 5 t/m 8.
Van al deze “buitenschoolse” leerprocessen kunt u natuurlijk de foto’s op de website
bekijken. Soms bij foto’s, soms bij groepen. Veel plezier daarmee.
En als je het hebt over “buitenschools” ervaringen opdoen:
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samen met de locatieleider van de Holsthoek en Claudia ben ik op bezoek geweest bij 2
andere scholen. Een school werkt met combinatiegroepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8, de andere
school werkt zelfs met groep 3 t/m 8 in één lokaal. Prachtig om te zien hoe deze scholen
daar hun draai in gevonden hebben. Mooi ook om te ervaren hoe deze leerkrachten werken.
We zullen u daar binnenkort meer over kunnen vertellen.
En dan de ervaring voor de peuters van Spillebeen in Oene. Die zijn gezellig een half uurjte
met Pip mee op de koffie en limonade geweest. Mét cakeje…..
De komende tijd wordt ongetwijfeld de tijd van de Sinterklaas- en Kerstervaring.
Ik wens u voor de komende tijd ontzettend veel plezier en alvast een hele fijne vakantie.
Alvast dank je wel ouderraad, voor alle voorbereidingen en drukte die deze tijd vooral ook
voor jullie meebrengt. Zonder jullie lukt het allemaal zeker niet !!!
We z\ijn als team erg blij met jullie inzet!!!
SUPEROUDERS!!!!!
Rita.
FOUT IN DE JAARKALENDER:
Onze groep 8 heeft op donderdag 7 juli 2016 de laatste schooldag en neemt op deze dag
afscheid van school. Dit is zo geregeld, omdat de vakanties in Midden en Noord zo vallen,
dat deze kinderen anders maar 5 weken vakantie zouden hebben.
De eindmusical is op 5 juli.
De groepen 1 t/m 7 gaan gewoon t/m 15 juli naar school.
Verder maak ik u er nogmaals op attent, dat de onderbouw, in tegenstelling tot voorgaande
jaren geen vrije dagen hebben als de bovenbouw op kamp is (15 t/m 17 juni 2016)!!!!

Ouderraad schenkt koptelefoons!
Alle kinderen en leerkrachten zijn heel blij met onze ouderraad. Zij hebben namelijk eind
november de school erg geholpen door koptelefoons te schenken. De kinderen uit groep 7-8
mogen de rest van dit jaar chromebooks van obs Tellegen lenen. Hier hadden wij alleen nog
geen koptelefoons voor. Daarnaast waren de oude koptelefoons uit de hal ook aan
vervanging toe. Ouderraad, bedankt!!
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Bij juf Dienke maken wij mooie huizen! De eerste 2 zijn al klaar!
Nieuwtjes groep 1-2-3:
Het is de meest spannende tijd van het jaar. Sinterklaas komt er bijna aan en wat een gedoe
met de hunebed-stenen en de verdrietige rommelpiet. ( Hij heeft er trouwens wel echt een
rommeltje van gemaakt bij ons op school. Wat super van Sem, dat hij de klas weer gelijk zo
netjes heeft gemaakt). We hopen maar dat het allemaal wel goed komt.
Als de lieve Pieten niet meer weten hoe ze pepernoten en speculaaskoekjes moeten
bakken…. dan komen ze maar bij ons. Want wij weten dat wel.
Wij hebben dat geleerd in de Bökkersmölle en op school samen met de peuters…..kijk maar
bij de foto’s….
Lieve Natalie, super dat je mee bent gereden!!!
Als de lieve Pieten soms niet weten hoe een robot werkt en loopt kunnen ze ook gewoon bij
ons komen vragen, hoor. Onze maandsluiting ging erover… en ook Pieten, die Engels praten
zijn welkom, want wij weten hoe dat moet in het Engels. Tellen tot 10, de kleuren, woordjes
van Sinterklaas, …..we weten bijna alles.
Wat was het gezellig (en lekker) dat Pip met haar vriendjes en vriendinnetjes van Spillebeen
op bezoek was….
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Nieuwtjes groep 4-5-6:
Naast het werken in de klas zijn we naar de Oudheidkamer in Wijhe geweest.Het was leuk
om te zien hoe de schoolklas er vroeger uit zag en helemaal leuk om in de oude
schoolbankjes te zitten.De jongens vonden de tweede wereldoorlog heel
interressant.Moeders Jacqueline en Geralien bedankt voor het vervoer.
Op dit moment zitten we in de Sinterklaassferen.We volgen het Sinterklaasjournaal en
oefenen met dansjes en toneelstukjes voor de grote dag.De dag dat Sinterklaas bij ons op
school komt.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Boerderijschool
5 keer naar de boerderijschool, wat is dat snel gegaan! Het werken op de boerderij was
ontzettend leuk en leerzaam. We vinden het erg jammer dat het is afgelopen. De allerlaatste
dag was erg interessant. Iedereen mocht zelf een stuk rijden op de tractor door het weiland.
Daarnaast was de politie uitgenodigd om voorlichting te geven over verkeersveiligheid. Om
de beurt mochten we in de hakselaar zitten en liep de rest eromheen. Zo konden we goed
zien waar iedereen stond. Of eigenlijk, je kon het helemaal niet zien!! Het is dus belangrijk
dat we goed opletten als we op straat zijn en een hakselaar of andere grote voertuigen zien.
Op het laatst kregen we allemaal een diploma. Zelf Janny en juf Lotte kregen er 1! En we
kregen ook nog een chocoladeletter omdat ze zo blij waren dat we hebben geholpen.
Op school zijn we nog bezig met een mooie presentatie te maken en deze laten wij uiteraard
aan de hele school zien. U kunt alvast alle foto’s bekijken op onze site!
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Nieuwtjes groep 7-8:
Nio
Groep 8 is vrijdagochtend 20 november naar de Klimboomschool in Olst geweest voor de
NIO-toets. Dit is een toets waar het IQ getest wordt. Het was best spannend maar iedereen
heeft heel goed zijn best gedaan. Ook was het leuk om eens te kijken op een andere school.
Kraanwaterdag
Naar aanleiding van de kraanwaterdag heeft groep 7-8 besloten om dit elke woensdag voort
te zetten. Elke woensdag drinken wij in de klas alleen maar kraanwater. Wij hebben van
Vitens voor alle kinderen van de school mooie bidons gekregen om water uit te drinken. Hier
zijn we heel blij mee!!!

En dan natuurlijk de jarigen:
In december zijn jarig:
 1 december
 9 december
 11 december
 12 december
 23 december

Stijn Hamer
Tristan Jansen
Pip Stalenburg
juf Margriet
Marjolein Hamer

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