Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
Vol verwachting klopt ons hart………..brengt
Sinterklaas ook dit jaar, samen met zijn Pieten de
school een bezoek?
Volgende week vrijdag, 5 december, zullen wij samen
met de kinderen op het plein luidkeels zingen en
hopen dan dat hij ons met een bezoekje vereert. Zingt
u vanaf 8.25 uur gezellig met ons mee?
Vandaag zijn alle enveloppen van de oudertevredenheidspeiling van
Scholen met Succes geteld. Helaas hebben wij voor een goede peiling te
weinig enquêtes terug ontvangen. Wanneer u nog niet heeft gereageerd
wilt u dan uiterlijk maandag de enveloppe inleveren. Dan sturen wij
maandag de enquêtes op naar Scholen met Succes. Zij zullen alle
gegevens verwerken en vervolgens zullen wij een helder overzicht van ze
ontvangen met de sterke en de ontwikkelpunten van de school. U
ontvangt hierover van ons een terugkoppeling.
Hoewel we nog volop in de Sinterklaassfeer zijn, zijn de voorbereiding
voor Kerst ook al in volle gang. Vandaag ontvangt u een aparte brief van
de kerstcommissie, want wij zijn op zoek naar diverse materialen.
Ook dit jaar zouden wij het heel fijn vinden als een kerstkoor, bestaande
uit ouders, ons toezingt tijdens ons kerstfeest. Heeft u interesse, dan
kunt u zich opgeven bij Natasja Moes (Moeder van Merlijn en Berend) of
bij Annelies Prins (leerkracht gr. 1-2B)
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Groep 1-2B
Het is weer Sinterklaastijd. De letters S van Sint en P van Piet stonden op
het programma. De afgelopen week hebben we veel geoefend met
rijmen. Zo hadden we de zak van Sinterklaas gevuld met spullen en
moesten de kleuters rijmwoorden bedenken op de
dingen, die uit de zak kwamen. Tellen deden we met
pepernoten en we hebben een aftelkalender gemaakt. Op
deze manier weten we precies hoeveel nachtjes we nog
moeten slapen tot 5 december. Verder hebben we mooie
tekeningen gemaakt voor de Sint en stoomboten
geknutseld. In de pakjeskamer in de klas konden de kinderen Sint en Piet
spelen. Er wordt hard gewerkt in de pakjeskamer door alle hulppieten.
Ook hebben we een versje over 7 pietjes geleerd en deze gaan we aan
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Agenda
Vrijdag 5 december
Sinterklaasfeest op school
Woensdag 10 december
Creatieve ochtend
Dinsdag 16 december
Serious Request actie
Groep 8
Woensdag 17 december
Creatieve ochtend
Donderdag 18 december
Kerstwandeling
Start ……..uur?
Vrijdag 19 december
Start school 9.30 uur
Inloop vanaf 8.30 uur
Zaterdag 20 december
Start Kerstvakantie
Maandag 5 januari
Weer naar school

Jarigen
30 nov. Ana gr. 7
01 dec. Sam gr. 6
02 dec. Kaitlyn 2B
04 dec. Levi gr. 8
05 dec. Rafael gr. 2A
05 dec. Blanche gr. 2A
05 dec. Maxence gr. 2B

Sinterklaas en Piet laten horen als ze onze school bezoeken.
Groep 4
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan ons project. We lezen over
ridders, boeren, jonkvrouwen. Zo krijgen we een kijkje in de tijd, waarin
er bijvoorbeeld nog geen wc was. Er wordt dan ook veel gelachen en bah
geroepen. Als u op de inloopochtend geweest bent, zult u de informatie
gelezen hebben en de knutsels gezien hebben. We hebben veel
samengewerkt, wat ook zeer leerzaam is.
Ook hebben we natuurlijk in deze gezellige
Sinterklaastijd veel liedjes gezongen en onze
schoen gezet. We mochten zelfs hulppiet zijn en
de schoencadeautjes naar groep 8 brengen.
Soms allemaal een beetje veel, want het
gewone werk, zoals rekenen gaat ook door.
Er wordt veel gewerkt vanuit het tiental. Sprongen van 10 vanuit elk
willekeurig getal. Aanvullen tot een tiental. Wat is het dan fijn als ze de
vriendjes van 10 kennen!
Nieuwsbegrip geeft de kinderen elke week informatie over een zeer
actueel onderwerp. We verbazen en verwonderen ons bijvoorbeeld over
de techniek van het ruimtevaartuig Rosetta, dat aan komt bij de komeet.
Je merkt dat dit soort onderwerpen de kinderen interesseert. We lezen
erover en beantwoorden de vragen, wat soms best moeilijk is.
Groep 8
Maandag 24 november zijn we met groep 8 naar de voorstelling
Oorlogsgeheimen geweest. Het was een erg mooie en goede voorstelling
die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Jacques Vriens.
We zijn op dit moment nog niet bezig met de tweede wereldoorlog bij
geschiedenis, maar het geeft de kinderen wel een indruk over de
situaties die er zijn voorgevallen in Nederland rond die periode.
De kinderen zijn heel erg druk bezig geweest met het project “Back to
the Future.” De mooiste bouwsels en
presentaties heeft u
donderdagochtend kunnen zien in onze
groep tijdens de inloopochtend. Heeft
u ook het voedsel van de toekomst
geproefd?
De voorlopige adviezen zijn inmiddels
bij alle kinderen en ouders bekend. Na
de Cito’s in januari zullen er in februari
de eindadviezen volgen en kunnen de kinderen op zoek naar een leuke
VO school.
Dan begint het toch wel een beetje op gang te komen: “het afscheid”.
Maar dat duurt gelukkig nog wel even!

Huiswerk BSO Les Ecoles
Sommige kinderen van
de KWS gaan na
schooltijd naar de BSO,
voor een groot aantal is
dit de BSO van Les
Petits. Hier kunnen
kinderen onder
professionele
begeleiding, lekker
spelen, chillen, sporten
en activiteiten doen.
Steeds meer merkten
wij dat vooral de
kinderen uit groep, 6,7
en 8 ook na schooltijd
schoolse verplichtingen
hebben, huiswerk,
toetsen, werkstukken
etc.
Voor deze groep
kinderen zijn wij gestart
met Les Ecoles. Hier
kunnen kinderen in een
kleine groep in alle rust
huiswerk maken, onder
begeleiding van
huiswerkcoördinator
Marjolein de Wit en
studentbegeleiders. Les
Ecoles wordt inhoudelijk
ondersteund door onze
stafmedewerker
Pedagogiek, Phemy de
Booijs.
Na het gebruikelijke
fruit en thee moment
gaan alle kinderen aan
de slag met huiswerk.
De huiswerkcoördinator
en de studenten geven
waar nodig
ondersteuning, kijken
het werk na of
overhoren de les. Elk
kind heeft een plan van
aanpak, gemaakt aan de
hand van een
uitgebreide vragenlijst
voor ouders en kind,
over leervoorkeur,

interesses en hoe een
kind tegen zijn/haar
leermogelijkheden
aankijkt. Zoals bv hoe
Op vrijdag 12 december van 15.00-19.00 uur.
kan hij/zij zich
concentreren , waar
Bij onze vestigingen in Heemstede op het HBC-terrein en in Bloemendaal werkt het kind het
op de Josephschool gaan we een grote Fancy Fair organiseren waarvan
liefste etc. Iedere week
de opbrengst naar Serious Request gaat.
informeert de
Alle vestigingen worden hierbij betrokken door aan de slag te gaan om
huiswerkcoördinator u
iets te maken wat verkocht kan worden tijdens de Fancy Fair. We
over de voortgang van
betrekken de kinderen als volgt bij het goede doel, uiteraard afhankelijk
uw kind.
van de leeftijd van de kinderen: ‘Het goede doel van dit jaar zorgt
Kinderen maken,
ervoor dat er geld wordt ingezameld voor moeders die het moeilijk
eventueel met hulp,
hebben, zodat ze de kans krijgen om goed voor hun kinderen te zorgen.’
een planning van alle
Alle ouders, kinderen en medewerkers van Les Petits en alle verdere
lesstof, leren tijd in te
belangstellenden, vrienden en familie zijn welkom.
schatten hoe lang ze
Naast de marktkraampjes van de vestigingen met door de kinderen
met iets bezig zijn en
gemaakte spulletjes zullen er ook (markt) kraampjes aanwezig zijn met
krijgen les in het maken
verschillende etenswaren; poffertjes, glühwein,popcorn, tosti’s, soep en van samenvattingen en
taart! Alle samenwerkingspartners van Les Petits zullen ook betrokken
presentaties.
worden bij deze fancy fair.
Wanneer ze een dagje
Er worden stempelkaarten verkocht voor de kinderen, met deze kaart
geen huiswerk hebben
kunnen zij meedoen aan allerlei leuke activiteiten zoals ponyrijden, een
gaan we aan de slag met
stormbaan, een ballenbak, grabbelton, schminken, workshops en nog
vooraf afgesproken
veel meer leuks. Natuurlijk willen we ook een gezellige (kerst)sfeer
extra werk bijvoorbeeld
realiseren door leuke muziek, verlichting en decoratie.
ter ondersteuning van
We willen er van jong tot oud echt een groots en gezellig evenement van dyslexie, of extra
maken en we hopen dan ook alle ouders, medewerkers, en natuurlijk alle oefenstof voor
kinderen te verwelkomen!
begrijpend lezen,
redactiesommen etc.
Natuurlijk mag je ook je
favoriete leesboek
verder uitlezen bij ons.
Het is prettig wanneer
u de leerkracht van uw
kind op de hoogte
brengt dat uw kind op
Les Ecoles zit , maar alle
communicatie over uw
kind hebben wij alleen
met u, ouder.
Meestal zijn we na een
uurtje klaar en is er tijd
voor ontspanning!
Lekker naar buiten
voetballen of samen
met de
studentbegeleider een
spelletje Triominos of
schaak!
Nieuws van Les Petits
Aankondiging: Les petits Fancy Fair voor Serious Request!

Meer informatie over
Les Ecoles? Kijk op
www.lesecoles.nl of bel
ons kantoor en vraag
naar onze
stafmedewerker
Pedagogiek, Phemy de
Booijs 023 5317458

