Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Donderdag 21 december
Kerstdiner
18.00 tot 19.00 uur
Vrijdag 22 december
Kerstviering in de
Dorpskerk

Beste ouders en/of verzorgers,
Wat een prachtig gezicht om iedere ochtend in het donker het schoolplein
op te lopen. De kerststerren voor de ramen en een mooie guirlande met
lichtjes boven de ingang van de school. De sneeuw van maandag en
dinsdag maakte het plaatje helemaal af! Wij willen de ouders van de
oudercommissie en alle andere ouders die zondag hebben geholpen dan
ook enorm bedanken voor hun inzet! Wat ziet de school er prachtig uit.

Vanaf 12 uur zijn de
kinderen vrij
Maandag 8 januari
Start school
Woensdag 10 januari
Hoofdluiscontrole
Dinsdag 16 december
Creatief uur groep 5
t/m 8 door Bianca Jonker
Donderdag 18 januari
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij

Volgende week is de laatste week voor de kerstvakantie begint. Graag zet
ik voor u alle activiteiten, tijden en afspraken nog even op een rij:
Donderdag 21 december zullen we met de kinderen in de klas genieten
van een kerstdiner. We starten om 18.00 uur en om 19.00 uur mag u uw
kind weer bij de leerkracht ophalen. Kinderen mogen op deze avond niet
alleen naar huis. Tijdens het diner verzorgt de oudercommissie van 18.15
uur tot 18.50 uur een glaasje glühwein en chocomel voor de ouders op het
plein.
Vrijdag 22 december starten we om 8.30 uur op school en zullen we
halverwege de ochtend richting de Dorpskerk van Bloemendaal lopen. Na
de kerstviering in de kerk start de kerstvakantie en het is de bedoeling dat
u uw kind bij de kerk ophaalt. Wij willen u vriendelijk vragen om buiten op
uw kind te wachten. De kerk is te klein om met ouders en kinderen binnen
te zijn.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Creatieve workshop groep 5 t/m 8
In de tweede week na de kerstvakantie zal Bianca Jonker met de leerlingen
van groep 5 t/m 8 drie dagen creatief aan de slag gaan in het atelier. Wat ze
met de kinderen gaat doen blijft nog even een verrassing, maar wel zijn we
op zoek naar kleine apparaten die u thuis niet meer gebruikt. De kinderen
gaan deze apparaatjes uit elkaar schroeven en de tandwielen gebruiken.
Bij kleine apparaten kunt u denken aan; horloges, oude mobieltjes,
wekkerradio’s enz. Oude computers, spelcomputers en televisies vallen hier
niet onder!
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Wist u dat:





Juf Sanne volgende week vrijdag voor het laatst is en dat een deel van haar R.T taken zal worden
overgenomen door Annemiek de Wit.
De andere dag vervanging van juf Sanne bijna rond is en we dus ook vervanging hebben voor de
BAPO dagen van Ingrid Hoefnagel.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 een bedrag van € 3256.65 bij elkaar gezwommen hebben
voor Plan Nederland. Een super mooi bedrag!!!
Juf Rosanna in februari met zwangerschapsverlof gaat en dat de vervanging rond is? Juf Nienke
en juf Corinne komen haar vervangen. Juf Nienke heeft dinsdag 12 december al kennisgemaakt
en juf Corinne Vissers is een bekende uit de vaste invalpool van Salomo.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
In de kleutergroepen zijn we druk bezig met het thema Kerstmis. We leren de letter K van Kerstmis, de kleuters
van groep 1 schilderen een mooie kerstboom, groep 2 plakt van cirkels kerstballen. Van de knex maken we
kerststerren en met de Kapla bouwen we een kerststal. Groep 2 maakt nog een kerstboekje. We zingen bij de
kerstboom kerstliedjes en leren een kerstversje. Volgende week is het kerstdiner in de groep en gaan we naar
de kerk, de kleuters zijn er vol van en kunnen haast niet wachten!

Groep 3
Toen Sinterklaas op 6 december weer naar Spanje vertrok, verdween helaas ook de
mooie stoomboot die groep 3 had geknutseld. Inmiddels is het gelukkig alweer een stuk
gezelliger omdat de oudercommissie dit weekend druk bezig is geweest met het
ophangen van kerstversiering. Dinsdag hebben we in het atelier gewerkt aan ons project
‘Techniek in de kerstfabriek’. 1 groep
schilderde de kerststallen, 1 groep maakte van
klei Jozef, Maria en hun baby Jezus en 1 groep
maakte, ook van klei, herders en/of koningen.
Binnenkort gaan we verder met dit project. Als de stallen helemaal
klaar zijn kunt u ze bewonderen in de hal bij groep 3. Nu maar hopen
dat alle hoofden enz. op de kleifiguren vast blijven zitten…..
Tussendoor oefenen we natuurlijk ook nog regelmatig de kerstliedjes
voor de kerstviering van volgende week.
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Met lezen zijn we inmiddels begonnen met kern 5. We leren in deze kern veel 2 tekenklinkers zoals
de eu en de ie. We leren deze woorden niet alleen lezen maar schrijven ze ook meteen in schrijfletters.
De kinderen oefenen dat eerst in het schrijfschrift maar dezelfde dag ook al in het spellingschrift en
het werkboekje van veilig leren lezen. Bij spelling oefenen we ook in het zelf nakijken van de
geschreven woorden. En…dat is nog best lastig!
Met rekenen tellen we nu tot de 20 en weer terug, we maken splitsflatsommen en rekenen met geld.
Hierbij gebruiken we soms nepmunten en briefjes. Maar….. het leek net echt!

Groep 5
In groep 5 zijn we ons thema ‘jagers, verzamelaars en boeren’ aan het afronden. Volgende week woensdag op
20 december bent u tussen 08.20 en 08.45 uur van harte welkom om in de groep het werk te komen bekijken.
De kinderen hebben erg hard aan hun werkstukken gewerkt en zijn er terecht heel trots op.
Naast alle december festiviteiten werken we flink in de klas. Alle kinderen zijn begonnen met het halen van ‘tafel
stickers’. Ze mogen zelf weten welke tafel ze kiezen, hij wordt eerst helemaal opgezegd en dan vraagt juf nog een
aantal opgaven door elkaar. De antwoorden moeten binnen twee tellen gegeven worden, dan ken je de tafel
goed. We kunnen nu vermenigvuldigen en zijn het vorige rekenblok begonnen met delen en afgelopen maandag
ging de les over delen met rest. Vandaag hebben we kennisgemaakt met de digitale klok en we leren tijden van
de analoge klok om te zetten naar digitale tijden. Optellen en aftrekken tot 1000 blijven we ook goed oefenen,
het automatiseren van tussenstappen en snel optellen en aftrekken is lastig.
Met spelling zijn we bezig met samengestelde woorden. Vooral eerst het ene woord opschrijven en dan ook het
tweede stuk volledig opschrijven vergt oefening. ‘Schrijffout’ zien we regelmatig met een f voorbij komen. We
trainen dagelijks, het komt goed.
Groep 7

Groep 7 is de laatste periode keihard aan het werk geweest. Er kwam veel aan bod. Optellen en aftrekken onder
elkaar met lenen bij de buren, vermenigvuldigen onder elkaar, staartdelingen, procenten, werkwoorden
vervoegen en altijd opletten of de oude chagrijnige grijze mannetjes uit de kelder er geen ‘instinkopgave’ tussen
de gewone opgaves hebben gezet.
Gelukkig is er tussen het harde werken ook nog tijd om even te knutselen of te tekenen. Hierboven
kan je zien dat alle griezelverhalen van de Kinderboekenweek ingebonden worden. Iedereen heeft
straks zijn eigen zelf ingebonden boek met de verhalen van iedereen van de klas!
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Volgende week begint de kerstvakantie, die hebben ze dan wel echt even verdiend : )
Eerst nog even kerst vieren met z’n allen!
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