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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuwe leerling
Na de Kerstvakantie komt Mike Nicolai meedraaien in groep 1. Van harte welkom Mike! We
wensen jou veel plezier toe op school.

Kerstviering
Donderdag 21 december a.s. zal onze jaarlijkse kerstviering plaatsvinden. Veel ouders
hebben doorgegeven dat ze een gerechtje willen maken voor het buffet. Daar zijn we heel
blij mee!
Alle ouders die zich hebben opgegeven, krijgen vrijdag een briefje waarop staat hoeveel ze
van hun gerecht kunnen maken. Ouders die dat willen, kunnen hun gemaakte kosten
declareren tot een bedrag van € 7,50 per groep waarvoor men iets maakt.
Het eten kan om 16.45 uur in het lokaal worden gebracht.
De kinderen worden om 16.55 uur verwacht. De kerstviering kan dan om 17.00 uur beginnen
en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.
Vervolgens komen de kinderen met de leerkrachten naar buiten om met z’n allen een aantal
kerstliedjes te zingen. Dit zal rond de zandbak plaatsvinden.
Na het zingen van deze kerstliedjes kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 bij hun
leerkracht(en) opgehaald worden.
Alle ouders zijn vanaf 17.30 uur tot 18.45 welkom op het schoolplein voor de kerstmarkt,
met o.a. verkoop cupcakes en knieperties ,van kerstwerkjes gemaakt door de kinderen, en
het rad van fortuin met leuke prijzen!
Onder het genot van muzikale klanken van Laudando kunt u tevens genieten tegen een
kleine vergoeding van soep, een warm hapje en een drankje..
We gaan er een gezellige avond van maken!
De kerstcommissie

Musical Groep 8.
Er is inmiddels overleg geweest met het bestuur en vrijwilligers van Openluchttheater De
Koele en ook dit keer is besloten om de musical van groep 8 op te voeren in het
Openluchttheater. De uitvoering is dinsdag 19 juni 2018. Omdat we afhankelijk zijn van het
weer hebben we een reservedatum. Dat is maandag 25 juni 2018.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema
Tot aan de kerstvakantie werken wij over het thema ‘Kerst’. In groep 1 staat het boek De
kleine kerstboom van Ruth Wielockx centraal. In groep 2 wordt gewerkt over het boek De
kleine kerstman van Anu Stohner. Na de kerstvakantie is het nieuwe thema ‘Sneeuw en ijs’.
Groep 3
Onderzoek RUG (herhaling)
De Rijksuniversiteit van Groningen wil graag onderzoek doen naar het effect of kinderen
slimmer worden van schaken. Zij willen een onderzoek doen met kinderen van groep 3.
Hiervoor willen ze kinderen graag testen, maar hiervoor is toestemming van ouders nodig. In
de bijlage is al een digitale versie, maar morgen krijgen de kinderen ook een papieren versie
mee naar huis waarin ouders toestemming wordt gevraagd om mee te doen aan dit
interessante onderzoek. Deze brief graag voor 15 december weer inleveren.
Groep 4
Tafels
De kinderen van groep 4 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de tafel van 2 en
10. De tafels zijn erg belangrijk binnen het rekenen en een heleboel andere sommen kunnen
alleen worden uitgerekend wanneer de tafels goed worden beheerst.
De kinderen oefenen veel op school, maar het is ook belangrijk dit thuis nog goed te
herhalen. Via Internet zijn veel oefensites te vinden om gemakkelijk en leuk de tafels te
oefenen.
Huiswerk
Dinsdag 19 december

tafel van 5

Groep 5
Huiswerk:
Donderdag 14 december

Rekenen

Tafel van 9

Dinsdag 19 december

Spelling

Controledictee blok 3

Donderdag 11 januari

Topografie

provincie Drenthe

Donderdag 18 januari

Geschiedenis

toets

Groep 6
Huiswerk:

Groep 8.
Kerstmarkt.
Voor de verkoop tijdens de kerstmarkt maakt groep 8 kerststukjes. Wij zijn op zoek naar een
aantal materialen. Mocht u de volgende materialen over hebben zouden wij die dan mogen
hebben? Het gaat om terracottapotjes, post-elastieken en rechte glazen potten. Uit de tuin
zoeken wij: Skimmia, bloemen/bessen van de Euphorbia.
Alvast bedankt.
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