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Belangrijke data
4 december
7 december
9 december
17 december
18 december
4 januari 2016
12 januari
28 januari

Sintviering op school, ’s middags zijn de kinderen vrij.
Theemiddag
Vergadering van de medezeggenschapsraad.
Vanaf 12.00 zijn de kinderen vrij.
’s Avonds kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur.
Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.
Weer naar school, theemiddag en luizencontrole.
Extra studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Speelgoedmiddag groep 1-2-3.

Nieuws uit het kamertje
We starten met de laatste maand van het jaar, 2015 vliegt voorbij! De school is helemaal in
de sfeer van Sinterklaas, we hopen dat Sint en de Pieten vrijdag ook een bezoekje brengt aan
onze school. Daarna zal de school snel in de kerstsfeer worden gebracht. Een spannende
maar ook erg gezellig tijd.
In de tweede week na de kerstvakantie hebben wij een extra studiedag gepland, op dinsdag
12 januari zijn de kinderen vrij. Wij mogen dan een bezoek brengen aan een school in
Haastrecht. Deze school werkt in dezelfde combinatiegroepen als bij ons op school. Wij
hopen door dit bezoek informatie te kunnen uitwisselen en nog meer over de organisatie in
onze groepen te kunnen leren.
Het duurt nog een aantal weken, maar ik wens iedereen namens het hele team alvast heel
fijne feestdagen en een fijne kerstvakantie toe!
Miranda Jansen

Jarigen in december en januari
8 december
Nisrine Asdic
15 december
Hajar Kuhich
16 december
Dalia Ouhammou
21 december
Sumeja Djedovic
5 januari
Efe Seker
8 januari
Riad Lalout
16 januari
Can Gulec
29 januari
Ahmed Mazouz

groep 7
groep 4
groep 3
groep 1
groep 4
groep 2
groep 7
groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2-3
De afgelopen weken zijn we druk geweest met het thema herfst. En nu zitten we natuurlijk
helemaal in de sint en pietensfeer. We kijken met de kinderen het sinterklaasjournaal, elke
ochtend is dat weer een feestje. We doen taal/ rekenopdrachten over sinterklaas. De
knutselopdrachten zijn ook weer prachtig aan het worden, u kunt ze bewonderen in de
gangen en in de klas.
We zijn ook begonnen met het zonnetje van de week. Elke week is dit een ander kind uit de
klas. In de zonnestralen schrijven we dan met elkaar complimenten op over dat kind.
We krijgen op woensdag fruit van de boer. De kinderen hoeven op deze dag geen fruit van
thuis mee te nemen, ze krijgen van school.
Groep 1/2
We zijn weer bezig met de lettertafel. Deze keer is dat de letter S en daarna de letter K.
In de kring zijn we bezig met oefenen van woorden klappen in lettergrepen, zinnen nazeggen
en rijmen. Voor rekenen gaan we steeds verder met de cijfers. We zijn nu al bezig met het
cijfer 7. Ook oefenen met eerste, middelste en laatste.
Ook werken alle kinderen hard in hun letterboekje en zijn ze actief met de werkjes uit de
kasten.

Groep 3
Wat gaat het hard. Ineens kunnen we al best veel lezen en al echte sommen maken. We zijn
met rekenen begonnen met het rekenrekje. Dat is leuk, maar soms ook best lastig. De
sommen die we maken zijn + en - tot de 10.
Met lezen hebben we de letters d, oe ,k ,ij, z, h, w, o , a, u geleerd.
Voor alle kinderen is het belangrijk om thuis te oefenen met lezen. Heeft u geen boekjes
thuis, ga eens langs bij de bibliotheek. Daar hebben ze erg veel leuke boekjes om te lezen,
ook voor kinderen die net beginnen met lezen.
De aankomende weken gaan we verder met de leuke sinterklaas- en kersttijd en daarna
genieten van de vakantie.

Nieuws uit groep 4-5-6
De herfst is alweer bijna voorbij, de winter is in zicht. Daarbij horen de onvermijdelijke
decemberfeesten. En ja, hij was er weer dit jaar: de rommelpiet! Wat een zooitje had hij
gemaakt. Alles omver gegooid, de lego van de jongens afgebroken en de chocolade op een
hele vreemde plek verstopt. Flauw hoor, wij konden alles weer opruimen. We zullen het
zeker even melden aan de Sint, die vrijdag 4 december onze school zal bezoeken. Groep 4 zal
meedoen met het programma van groep 1,2 en 3. Juf Annemiek zal hier ook bij aanwezig
zijn.
Groep 5 en 6 zijn druk en hopelijk bijna klaar met de surprises. Deze moeten uiterlijk
donderdag 3 december ingeleverd zijn op school! Juf Nicolette en juf Romy zullen er op 4
december met de kinderen van 5 en 6 een gezellige ochtend van maken. Als Sint is
vertrokken gaan we in de klas aan de gang met de thema’s kerst en winter.
Tja, helaas moet er ook nog gewerkt worden in de klas
Groep 4 gaat de komende tijd tijdens de taallessen aan de slag met o.a. vraagzinnen maken,
het alfabet en lettergrepen verdelen. De spellinglessen zijn soms erg lastig; we oefenen
woorden als leeuw en kieuw of bank en slang.
Tijdens de rekenlessen zijn we o.a. druk met sprongen van 10 (52-62-72-82), sommen over
het tiental (56+8), geld rekenen en klokkijken. Ook leren we binnenkort de tafel van 3.
Groep 5 is tijdens de taallessen o.a. zoet met doe-woorden (werkwoorden, zoals fietsen,
drinken, lopen), het alfabet, samenstellingen (school+krant =schoolkrant) en tegenstellingen
(dik-dun, lief-stout). Bij spelling leren we woorden met ge-, be-, en ver- (gebeurt, beweegt
verdwijnt) goed schrijven. Lastig, want je hoort een “u” maar schrijft een “e “. Ook woorden
met –ch , ei en ij staan op het programma. De rekenlessen zijn gevuld met o.a. sommen over
het honderdtal (440-85, 390+45), keersommen, deelsommen, geld rekenen, kalenders lezen.
Groep 6 is tijdens de taallessen o.a. zoet met zinnen die in de tegenwoordige tijd en in de
verleden tijd staan, en werkwoorden in een zin plaatsen. De spellinglessen worden gevuld
met vele moeilijke woorden zoals woorden die eindigen op –tie (politie), woorden die

eindigen op -lijk ( je hoort -luk maar je schrijft –lijk, b.v. heerlijk ) en woorden die eindigen
op –d of –t. Rekenen is soms erg makkelijk en soms erg moeilijk. We gaan de komende
periode aan de slag met verkennen van getallen tot (jawel) 10.000! We maken erbij en eraf
sommen tot 1000 , oefenen met kommagetallen en kijken naar inhoudsmaten en
gewichten. Moeilijke keersommen zoals 34X48 staan ook op het programma dus dat wordt
zweten voor groep 6 de komende periode
Genoeg te doen voor alle groepen de komende tijd, maar gelukkig kunnen we over een paar
weekjes lekker uitrusten want dan is het alweer kerstvakantie. Misschien een beetje vroeg
maar toch willen we u alvast een hele fijne vakantie toewensen!
Juf Nicolette, juf Romy en juf Annemiek

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal,
De maand december staat in het teken van Sint en Kerst.
Ook groep 7/8 leveren hier een flinke bijdrage aan.
Ik mag het nu wel verklappen, maar groep 7/8 gaat dit jaar de Kerstmusical doen.
Ze zijn al weken bezig met het decor en repetities.
Het vordert gestaag en goed.
Verder is het project “ Tweede Wereldoorlog” afgerond en groep 8 zit nu in het Chinese
Keizerrijk terwijl groep 7 de Romeinen weer een onder de loep neemt.
Crea Bea staat vooral in het teken van de musical en het maken van de tekening voor het
rapport.
Groep 7 krijgt met taal te maken met werkwoorden en de vervoegingen ervan, terwijl groep
8 veel woordsoorten probeert te ontdekken in de zin (persoonsvorm, bijvoeglijk
naamwoord, het gezegde enz.)
Bureau Halt komt ook een paar keer langs voor wat informatieve lessen over hoe om te gaan
in de maatschappij. In de maand december zal het gaan over vuurwerk.
Meester Pim

