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Wat staat er in december 2016 op het programma:
December:
5 december:
Sinterklaasviering
6 december:
groep 5-6-7-8 Gastles rijschool veilig verkeer
7 december:
Kerstworkshops
12 december:
Koffie-uurtje Claudia 8:30
14 december:
groep 5-6-7-8 Rova Groentour
15 december:
groep 5-6-7-8 Gastles Rode Kruis
22 december:
Kerstviering op school 18:00
23 december:
Kerstvakantie vanaf 12:00
Van Rita:
Het was een bijzondere maand, die maand november.
Wat hebben we Caroline gemist in school en vooral ook in de groep. Erg vervelend als je
een pijnlijke nek hebt…. We wensen haar allemaal heel veel beterschap en we geven haar
een (voorzichtige) knuffel op afstand!!! Snel weer terugkomen, hoor!!!
De helft van de maand stond in het teken van de sint. Dank aan alle lieve ouders van de OR
die zich elk jaar toch maar weer in allerlei bochten moet wringen om van alles op tijd en goed
af te krijgen. Fijn dat jullie er zijn!!
Ook fijn, dat er spontaan ouders zijn, die even een lampje vervangen of een hele school
langstrekken om TL-buizen na te kijken en te vervangen. Dank je wel Henk en Miranda
Zweers.
Speciaal bedankje voor Elian Bouwmeester, die het hele schoolplein heeft schoongeveegd.
Ook het team heeft zich nogal druk gemaakt. Zo is er een up-date geweest om uw kinderen
nog beter te kunnen begeleiden in de kind-gesprekken. Alle kinderen zijn bijzonder goed in
staat om aan te geven wat ze al goed kunnen en kennen en wat ze nog wel graag willen
leren. Mooi om te zien hoe dat werkt!!
Ook heeft het team scholing gekregen in de begeleiding van de kinderen van groep 4 en 5
rond het werken met een IPad. We zijn hierin een pilot en we merken, dat deze kinderen het
erg fijn vinden om op deze manier te leren. We gebruiken Gynzy, hier hebben de kinderen
een inlogcode voor gekregen, waarmee ze thuis ook kunnen inloggen.
Verder zijn we aan de slag geweest met onze rekenmethode. Deze methode geeft de
mogelijkheid om kinderen zelf hun doelen te laten bepalen met de doelenposter. Wat
kun/ken je al en waar heb je nog begeleiding en hulp nodig. Wie kan al rekenen met een
kleine instructie en wie heeft nog wat extra nodig.
De voorleeswedstrijd is geweest…….u heeft dat ongetwijfeld van uw kind(eren) gehoord.
En dan natuurlijk:
GROOT FEEST, want de bovenbouw heeft er samen met Lotte voor gezorgd, dat we
een HEEL NIEUW SCHOOLPLEIN krijgen t.w.v. € 8000,00!!! SUPER gedaan.
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Superblij zijn we met onze gesponsorde veiligheidshesjes van Dieselservice Emmeloord bv!
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Wat een gedoe toch weer met al die Pieten en Sinterklaas, het loopt nooit eens
goed…. Nou is er weer een bus kwijt met alle pakjes van 5 december…. En maar
hopen dat Pietje Puk het goede spoor vindt!!!!
- We hebben kaarsjes aan de Wellespiet gegeven, zodat hij een lekkere taart voor
Sinterklaas kan maken. Maar…. Soms is het jammer om jouw eigen kaarsje weg te
geven. En soms wil je gewoon je eigen kaarsje mee naar huis…. Sorry Sint, een paar
kaarsjes minder op uw taart.
- De volgende week maandag komt Sinterklaas bij ons. We vinden dat erg leuk en
SUPER-spannend.
- Rita gaat de komende week aan de slag met ons van groep 3 en groep 4 om ons te
leren hoe we kunnen aangeven wanneer we onze doelen voor dit blok goed onder de
knie hebben. (Baas over onze eigen rekensommen).
- We zijn vanmiddag in een mayonaise vanaf meester Henk terug gelopen naar de
klas……. (Bart – hij bedoelde polonaise ).
- We hebben nog een paar gezellige weken tegoed!!!!! Eerst Sint, daarna warm en
gezellig de Kerstsfeer!!!! We hebben er zin in.
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Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat hebben we weer veel gedaan de afgelopen maand! Bij deze een kleine fotocollage.

De jury van de voorleeswedstrijd!

Onze geknutselde stoomboot

Blij met onze iPad

Lekker snoepen bij Redon bouw

Bericht van de kinderraad:

De kinderraad zijn Ilse, Justin, Marjolein en Geert.
En de kinderraad hebben voor dingen gezorgd zoals:
 Een Magnetron.
 een fietsje voor de peuters.
 Stoepkrijt.
 En een 3D pen.
En met de magnetron hebben wij al pepernoten
gemaakt.
En we krijgen ook kook lessen.
En we hebben ook een 3D pen gekocht.
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En we hebben er pas 2 december gebruik van gemaakt want we
konden het eerst niet kopen omdat het uitverkocht was.
En alle kinderen vinden het hartstikke leuk! en de peuters hebben
het fietsje al gebruikt en ze zijn er heel blij mee.
En het stoep krijt is voor de hele school maar de kleuters gebruiken
het meest.de vriendelijke groeten van Ilse en Marjolein.
(Ps. van juf: het fietsje voor de peuters en het stoepkrijt komt pas in januari
binnen :D )
En dan natuurlijk de jarigen:
In december zijn jarig:
1 december: Stijn
9 december: Tristan
11 december: Pip
23 december: Marjolein
29 december: juf Caroline
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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