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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Sinterklaasfeest
Wat hebben we een mooie Sinterklaas viering gehad! Afgelopen dinsdag konden ouders en
kinderen al de prachtige surprises bekijken die de hulp sinterklazen hadden gemaakt. Wat
heeft iedereen weer zijn/haar best gedaan!

Gistermorgen mochten we Sinterklaas zelf ontvangen op het schoolplein. Terwijl het ernaar
uitzag dat er eerst maar 1 piet mee was, kwam Brad Piet erachter dat de andere Piet
verdwaald was in Appelscha. Gelukkig kon opa van der Veen de Piet vinden samen met de
kar met cadeaus voor de kinderen. Daar bleek ook een groot cadeau op de kar te staan
bestemd voor de meesters en de juffen, maar daar bleek nog een Piet in te zitten! Met
Sinterklaas en 3 Pieten werd er volop Sinterklaas gevierd op school. Foto’s staan op de
website www.obsderiemsloot.nl

We willen de OV heel hartelijk bedanken voor de organisatie. Het was super voor elkaar.

Telefoon
Op dit moment zijn we telefonisch weer bereikbaar, maar het is nog niet optimaal. We
hebben 1 telefoon beschikbaar die tijdelijk is doorgeschakeld. Mocht u toch telefonisch geen
contact krijgen dan graag een mailtje naar de leerkracht of naar info@obsderiemsloot.nl.

De lijsten hangen inmiddels op de deuren van de lokalen. Denkt u even aan het invullen van
de hapjes voor het hapjesbuffet op deze lijsten?
Wanneer u zich heeft opgegeven, krijgt uw kind op vrijdag 14 december van de groepsleerkracht een bevestiging waar nog wat praktische punten in staan. Onder andere hoeveel er
van uw gerecht nodig is.
We willen graag dat de kinderen bord, bestek en beker, voorzien van hun naam, meenemen
in een plastic tas op donderdag 20 december.
De kinderen zijn deze middag om 12.30 uur al uit, zodat de klassen klaargemaakt kunnen
worden voor het buffet.
De kerstmaaltijd vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur.
De kerstcommissie
Djembé lessen
Vandaag en volgende week donderdag krijgen de kinderen djembé lessen.

De bibliotheek op school
Vanaf januari starten we met De bibliotheek op school. Dit houdt in dat er nauw wordt
samengewerkt met de bibliotheek en er veel aan leesmotivatie wordt gedaan. Lezen blijft
een vaardigheid die enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Hoe meer
kinderen lezen, hoe groter hun woordenschat is en hoe makkelijker ze teksten begrijpen.
Iedere maand zullen we met groepen van school iets doen aan boekpromotie, of een
schrijver bezoeken, of speuropdrachten n.a.v. een boek.
Dit project loopt 3 jaar. We zullen ook monitoren of er verbeteringen t.a.v. het leesonderwijs
ontstaan en daarom zal er in januari ook een 0 meting gedaan worden bij de leerlingen.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1/2
Vanaf aanstaande maandag werken we over het thema Kerst. We willen graag met ieder kind een
waxinelichthouder maken om tijdens het kerstdiner op tafel te zetten. Wilt u uw kind daarom een (of
meer) glazen potjes meegeven? Graag zonder etiket en schoongemaakt. Alvast bedankt!
Groep 3/ 4
Kerstcircuit
Op 7, 14 en 20 december hebben we met groep 3 en 4 een creacircuit in kerstsfeer. Fijn dat er zo
veel ouders zijn die willen helpen.
Voor het maken van kerststukjes willen we u vragen om uw kind een bakje en versiering(met naam)
mee te geven voor 7 december.
Voor een andere activiteit zoeken wij nog glazen potjes. Wilt u deze ook voor 7 december, voorzien
van naam, meegeven.
Bij elk circuit gaat een groepje kinderen een kerststukje maken. Het zou fijn zijn als we elke keer vers
groen hebben. Wie kan ons hieraan helpen? Wilt u dit doorgeven aan juf Anja of juf Mieke.
Groep 4
Rekenen

tafel van 5

dinsdag 11 december

Groep 5
Spelling
dictee thema 3
dinsdag 11 december
Rekenen
tafel van 8
donderdag 13 december
Engels
Unit 2
maandag 17 december
Het zou fijn zijn wanneer de kinderen in de week van 11 december een glazen potje meenemen naar
school.
Groep 6
Geschiedenis
Spelling
Topo

thema 1
blok 4
Groningen

dinsdag 18 december
dinsdag 8 januari
donderdag 10 januari

december-januari
Maandag

10

Dinsdag

11
Groep 8 naar
NEMO
Amsterdam

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

07
Dance Battle 5
Creacircuit gr 3 en 4

08

09

12
Dance Battle
groep 6

13
Djembee lessen

14
Dance Battle groep
5
Creacircuit gr 3 en 4

15

16

19
MO Jeanette
afwezig

20
Creacircuit gr 3
en 4

21
Vakantie start om
12.30 uur

22
Kerstvakantie

23

Finale dance
Battle in
Oosterwolde

Kerstdiner.
Kinderen om
12.30 uur uit
17-18 uur
kerstdiner
27

28

29

30

Ong 16 uur terug

17

18

24

25
1E Kerstdag

26
2e Kerstdag

31
Oudjaarsdag

01
Nieuwjaarsdag

02

03

04

05

06

07

08

09
Luizencontrole

10

11

12

13

Culticrea groep 5
en 6

