Nieuwsbrief
17 november 2021

Trefwoord
Thema: Zie jij het? Met als weekthema: ?
We krijgen een nieuw thema: Zie jij het? Het eerste weekthema is ‘Tekenen zien van….’
In deze week voor het Sinterklaasfeest zie kinderen om zich heen allerlei tekenen dat dit feest
eraan komt. We goed kijkt, kan meer tekenen ontdekken van iets, dat er misschien nog niet is,
maar wel zal komen. De kinderen ontdekken dat iedereen dat op zijn eigen manier ervaart.
In de Bijbelverhalen horen kinderen Jesaja tekenen zien dat het niet goed gaat in het land. De
mensen denken niet meer aan God. De zorg voor de zwakkeren wordt vergeten.
Jarigen
Maandag is Nicky jarig. We wensen je een gezellige verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd!
Corona
Hoewel er voor de scholen m.b.t. de maatregelen weinig veranderd is, zullen we voorzichtig
moeten blijven. Als volwassenen proberen we de afstand te houden. Het afscheid nemen van de
kinderen blijven we buiten doen.
Gymnastiek
Maandag is er voor alle groepen Pietengym in de sporthal.
Decoratieavond Sinterklaas
Vorige week is de hal prachtig versierd ter voorbereiding en in afwachting van het feest van
Sinterklaas.
EU-schoolfruit
Deze week kregen we weer voor de eerste keer voor drie dagen fruit en groente voor in de
kleine pauze. Het gaat om dinsdag, woensdag en donderdag. U hoeft dan alleen wat mee te
geven voor de maandag en de vrijdag. Via dit project van de Europese Unie wil men de kinderen
kennis laten maken met verschillen de soorten fruit en groente en daardoor een gezonde
leefstijl bevorderen.
Uit de groepen
Peutergroep-Dagopvang
Thema: Uk & Puk ‘Regen’ en ‘Gewoon maar Sint'.
Elke dinsdag- en donderdagochtend sluiten de
peuters tijdens het fruit eten aan bij groep 1 2 3.
Dan kijken we samen het Sinterklaasjournaal.
BSO
Thema ‘Verrassingen’. We starten met het
weekthema ‘Je moet er wat voor doen'.
Dinsdag 16 november hadden we een geslaagde
Workshop Graffiti. De enthousiaste
Street/Visual Artist Richard van Rijswijk nam de
kinderen op een enthousiaste manier mee in de
wereld van ‘Graffiti'.
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Groep 1-2-3
Groep 1/2
Deze week met rekenen oefent groep 1 met het (eerlijk) verdelen van pepernoten over bakjes.
Groep 2 oefent met het eerlijk verdelen van pepernoten over bakjes.
Met taal oefent groep 1 met het maken van een zin bij een plaatje. Groep 2 oefent met het
tellen van hoeveel woorden er in een zin zitten.
Het getal van de week is de: 8
De letter van de week is de: n
De kinderen mogen spullen mee naar school nemen die beginnen met
de letter n.
Thomas heeft volgende week woensdag de kofferkring.
Groep 3
Deze week leren we de l, ou en uu.
Met rekenen zijn we gestart in blok 4. We oefenen met het aflezen van
de kralen op het rekenrek en met +1, -1, +2 en –2 sommen.
Groep 4-5
Woensdag 24 november:
Groep 4 de tafel van 4 opzeggen.
Groep 5 de tafel van 4 opzeggen heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 3.
Niet vergeten, elke dag de tafel even thuis opzeggen en blijven oefenen!!!
• We hebben schoenendozen nodig voor crea!!! We hebben er al een aantal,
maar nog niet genoeg.
Groep 6/7/8
− Ons project Mediamasters is afgerond. We hebben een week lang enorm fanatiek
spelletjes gedaan, filmpjes gekeken en opdrachten gedaan. Hierdoor is onze
mediawijsheid flink vergroot. Helaas hoorden we niet bij de prijswinnende klassen, maar
we hebben wel een leuk en leerzaam project gehad!
− Vorige week hebben we voor Sinterklaas lootjes getrokken. Alle kinderen hebben een
A-4tje meegekregen met daarop de naam van een klasgenoot (of juf) en een
verlanglijstje. De kinderen moeten voor diegene iets kopen voor €4,50 en een surprise
en een eigengemaakt gedicht maken. Vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest
in de klas.
− Vrijdag 26 december hebben we, in het kader van verkeer, 'het dode hoek project’.
Hierbij klimmen de kinderen op de stoel van een vrachtwagenchauffeur. Ze worden
daardoor bewust gemaakt van de risico's van vrachtwagens en bussen op de weg. Ze
ervaren zelf dat ze niet goed zichtbaar zijn voor de chauffeurs. Het project is in en bij
school.
Huiswerk
• Engels: dinsdag 23 november: Engels toets 2.1
• Spreekbeurt: dinsdag 23 november Jonne
dinsdag 30 november Wesley
• Topo: level 5 oefenen (groep) en level 6 oefenen(groep 6/7). De toets is op 9 december!
• Werkstuk: Hoofdstuk 4 schrijven de komende week. De leerlingen moeten het werkstuk
vooral thuis maken!
Agenda

22 november - Pietengym
25 november – gezondheidsonderzoeken door jeugdverpleegkundige (groep 2 en 7)
29 november – studiedag schoolteam – leerlingen groep 1 t/m 8 vrij
30 november – werkgroep Democrazy
3 december – Sinterklaasfeest
4 december – oud papier
6 december – vergadering ouderraad

Hartelijke groet, namens het team, Pieter de Roest
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