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Beste ouders en/of verzorgers,

Agenda

Na een gezellig Sinterklaasfeest is de school afgelopen weekend door
de oudercommissie geheel omgetoverd in kerstsfeer. Wat ziet de
school er ’s ochtends in het donker sfeervol uit met de lichtjes buiten
bij de ingang en alle sterren voor de ramen!

Donderdag 17 december
Kerstviering

Volgende week donderdag vieren wij
samen met de kinderen en alle
ouders kerst. U heeft al een
uitnodiging van de kerstcommissie
ontvangen voor de kerstviering. In
iedere groep wordt op eigen wijze stilgestaan bij het kerstverhaal en
de kerstgedachte. Laat u verrassen en breng aan meerdere groepen
een bezoek. Natuurlijk ontbreekt het kerstkoor op deze avond niet en
schenkt de oudercommissie een drankje.
Vrijdag 18 december begint de school gewoon voor iedereen om
8.30 uur en zijn we allemaal om 12.00 uur uit.

Vrijdag 18 december
School om 12.00 uur uit!
Maandag 4 januari
Start school en start derde
thema
Woensdag 6 januari
Luizenpluizen
Donderdag 14 januari
Op de planken

Graag begroet ik u allen donderdag 17 december!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Een goed voornemen in 2016
Bij een nieuw jaar horen ook altijd goede voornemens. Wij zien dat
veel kinderen te laat op school komen en daardoor kunnen wij niet
om 8.30 uur beginnen. Ons voornemen is om vanaf 4 januari om 8.30
uur de buitendeur en de deur van de klas te sluiten en te beginnen
met de les.
Opbrengst schaatsen voor water
Wat hebben de kinderen ontzettend enthousiast sponsoren gezocht
en vooral rondjes geschaatst.
Wat een geweldige opbrengst heeft dat opgeleverd voor het project
schaatsen voor water……….€2614,10.
Website
Met trots kunnen we u vertellen dat de nieuwe website af is! De
website staat nu nog in een testomgeving en we hebben de
webbouwer gevraagd om de nieuwe website online te zetten.
Technisch gezien duurt dit enkele dagen. Wij zullen u per mail

Jarigen:
01-12 Sam gr. 7
02-12 Kaitlyn gr. 2B
03-12 Suresh gr. 2B
05-12 Rafael gr. 3
05-12 Maxence gr. 3
05-12 Blanche gr. 3
07-12 Linde gr. 1A
07-12 Floris gr. 1A
14-12 Maurits gr. 3
14-12 Charlie gr. 2B
18-12 Feline gr. 2B
20-12 Loïs gr. 1B
20-12 Finley gr. 5
21-12 Tim gr. 8
25-12 Fiene gr. 4
29-12 Tim gr. 1B
29-12 Daniel gr. 8
31-12 Hidde gr. 1A
31-12 Joost gr. 4

informeren zodra de nieuwe website in de lucht is. Het adres van de
website blijft natuurlijk hetzelfde; www.kws-overveen.nl
Ouderbijdrage
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Mocht u de
ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, zou u dat dan alsnog
willen doen?
Groep 1-2B
De afgelopen weken was het thema Sinterklaas! In ons eigen Pietenhuis in de klas konden de kinderen
zich verkleden als Sint en Piet. Ook konden ze er pakjes inpakken en bezorgen. In de bouwhoek hadden
de kinderen een mooie stoomboot gemaakt van blokken. De letters die we deze periode geleerd
hebben zijn natuurlijk de P van Piet en de S van Sint. We hebben ook veel geoefend met rijmen. Zo
hadden we de zak van Sinterklaas gevuld met spullen en moesten de kleuters rijmwoorden bedenken
bij de dingen die ze uit de zak haalden. Ook hebben we een spelletje gespeeld waarbij de rommelpiet
de cijfers en letters door elkaar gegooid had. Vervolgens moesten de kleuters alle cijfers en letters uit
elkaar halen. Hiermee leren de kleuters het verschil tussen cijfers en letters. Ook hebben we leren
tellen met pepernoten. In de gymzaal hebben de kleuters opgetreden voor Sint en zijn Pieten op 4
december. Een heel leuk versje over vijf Pietjes. Elk Pietje stond voor een vinger aan je hand. Van de
duim die de dikke Bakkerspiet is en de pink die als klein Pietje voor het boek van Sinterklaas zorgt.
Sinterklaas is nog maar net het land uit of de kerstboom staat al weer in de klas. We zijn druk bezig met
het oefenen voor de kerstviering. Nog een week en dan is het kerstvakantie!
Groep 4
De Sint is inmiddels weer vertrokken naar Spanje en de kerstboom staat in de klas. Wat hebben we
genoten van de spannende dagen voor Sinterklaas. Hoe zou hij bij ons aankomen? We hebben de klas
versierd voor zijn komst. We hebben uit volle borst liedjes gezongen. In de gymzaal hebben we hem
samen met de groepen 1,2 en 3 toegezongen.
Florien en Trui speelden op hun viool een liedje. Zo ook Laura op haar gitaar. En Hugo, Abel, Sebastian,
Joost en Noah zongen een liedje. Daarna werden de kinderen verwend met een leuk cadeau uit de zak.

En nu zijn we aan het oefenen voor de kerstviering. We vragen nog al wat van de kinderen.
We willen daarnaast dat er ook gewerkt wordt. Zo gaan we verder met de bekende getallenlijn. We
moeten met sprongen op de lijn een som laten zien. Zoals: 24 + 35= Zo leren ze doortellen met
sprongen van 10 en dan nog kleine stapjes van enen. Dit oefenen we ook lopend door de klas. Je staat
op 24 grote stap naar 34, grote stap naar 44, en naar 54 en dan kleine stapjes naar 45,46,47,48,49. Dit
lijkt simpel, maar is enorm belangrijk om inzicht in de getallen te krijgen.
Met spelling proberen we zoveel mogelijk regels door elkaar te oefenen. Daarbij is het luisteren naar
het woord van groot belang.
We zijn tussendoor ook bezig geweest met ons lichaam. Waar bevinden zich de verschillende organen
ed. Maar ook de verzorging van ons gebit, gezonde voeding. Hier samen over praten is zo leuk. Wat
weten ze dan eigenlijk al veel.
Groep 6
Na een ontzettend leuk sinterklaasfeest (Wat een prachtige surprises en gedichten waren er gemaakt
en wat werd er goed naar elkaar geluisterd en gekeken! ) zijn we nu hard aan het oefenen voor het

kerstfeest. Tussen de lessen door klinkt er regelmatig prachtig gezang. Soms gaat het ook nog wel mis
maar we hebben gelukkig nog een week.
Maandag zijn de presentaties van het project ‘Nederland Waterland’. Wat hebben we weer veel
geleerd. Halverwege het project hebben we een bezoek gebracht aan museum ‘de Cruquius’. Hier
werden we rondgeleid door mijnheer Cruquius zelf die prachtige ouderwetse kleding droeg en veel
vertelde over het stoomgemaal. De kinderen mochten zichzelf ook verkleden en wel als het
(historische) beroep dat ze hadden voorbereid op school. Zo waren er dijkgraven, rattenvangers,
oliemannen, stokers, kolensjouwers, opzichters, kantonniers en machinisten. De kinderen konden heel
goed uitleggen wat ze bij welk beroep verdienden, wat hun werk inhield, wie hun baas was en of het
beroep nu ook nog bestond. We leerden in anderhalf uur heel veel over de geschiedenis van het
stoomgemaal. Zonder hulp van ouders was dit niet gelukt dus ouders….heel erg bedankt voor uw hulp
en…het verzetten van afspraken.
Daarna hebben de kinderen zich verdiept in verschillende onderwerpen zoals de kringloop van het
water, de watersnoodramp van 1953, hoe komt het water bij ons in huis? Ondertussen leren we ook
de topografie van de provincies. Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland zijn
inmiddels bekend.
Bij rekenen zijn we bezig geweest met Romeinse cijfers en blijven het optellen
en aftrekken onder elkaar belangrijke onderdelen. Net zoals het
vermenigvuldigen van grote getallen zoals 4x86.
Groep 8
Inmiddels hebben wij met de klas een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. Zo krijgen
onze leerlingen een goede indruk van verschillende VO scholen. In januari staat de Hartenlust Mavo op
de planning, mochten er nog meer scholen volgen dan hoort u dit uiteraard op tijd!
Net zoals alle andere groepen hebben ook wij een enorm leuke Sinterklaasviering achter de rug. De
mooiste surprises kwamen voorbij. Wie heeft er een surprise
gemaakt voor jou? En wat vindt hij of zij van mijn surprise? Het was
enorm gezellig en ook de goede Sint had nog even tijd voor ons in
zijn drukke schema. En hoe leuk is het voor de Sint om van groep 8
prachtige kleurplaten te ontvangen. De Sint wist echt niet wat hem
overkwam en had er even geen
woorden voor. Zelfs de Pieten
waren sprakeloos, wat we overigens niet van ze gewend zijn.
Ondertussen zijn de kinderen druk aan het werk met het
“kofferproject” . Wij hebben het thema reizen in de groepen 7 en
8. Groep 8 gaat op wereldreis. Aan het einde van het project
geven de verschillende groepjes een presentatie geven aan de
hand van hun koffer. De kinderen mogen de vrijdag voor de kerstvakantie dan ook lekker uitpakken.
We zijn erg benieuwd naar de inhoud van alle koffers! Centraal bij dit thema staan de kerndoelen van
aardrijkskunde, maar ook de vakken geschiedenis en biologie komen in dit thema tot hun recht.
Donderdag hebben wij de eerste gastles van bureau HALT gehad. Zo’n les over vuurwerk maakt toch
het een en ander bij sommigen los. Dat de kinderen erg goed op de hoogte zijn, bleek uit de
interactieve toets waaraan de klas werd onderworpen. We zijn één van de 3 scholen die een 10 haalde
op deze toets! De prijs….. eeuwige roem en kennis ;) oh ja en een
snoephartje van de juf.
Bureau Halt komt nog twee keer een gastles geven. Eens kijken of
die onderwerpen ons ook zo goed liggen!

Kerstnacht in Bloemendaal
Vorig jaar was het een geweldig feest voor iedereen: een lichtjesoptocht naar de stal, kerstliederen
zingen en natuurlijk het kerstverhaal. Ook dit jaar organiseren we op kerstavond op 24 december
weer diverse activiteiten op het kerkplein van Bloemendaal, waar we u bij deze graag op willen
attenderen.
Om 19:15 is er vanaf Fleurie (Bloemendaalse weg 4) een lichtjesoptocht voor de kinderen en hun
ouders/verzorgers. In een grote stoet trekken we op naar een levende kerststal met Jozef en Maria
die het Kerstverhaal vertellen.
Om 20:30 is er een kerstpodium op het kerkplein. Met Christmas Carols van het Zangkasteel,
Ruben Annink, Koning van de jeugd Stijn Harder, kerstsamenzang,en het kerstverhaal door Ad van
Niewpoort. De presentatie is in handen van Tooske Ragas.
En om 22:00 is er een kerstverhaal in de Dorpskerk. Met Harmine Deurloo, mondharmonica.
Zie voor verdere informatie ook onze website: www.kerkpleinbloemendaal.nl.

Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat wij op vrijdag standaard op de bso nog plekjes
over hebben en graag deze gezellige middag vanaf 12:00/14:30 willen promoten! Deze middag is wat
kleinschaliger, gezien een maximum aantal van 20 kinderen en op dit moment telt onze vrijdag-groep
12 kinderen. Ook zijn wij in de gelegenheid om in overleg te kijken naar de mogelijkheden van het
halen/brengen van/naar sportclubjes op deze dag.
Bent u geïnteresseerd in de vrijdag als vaste opvangdag op contract, neem dan contact met het
hoofdkantoor van Les Petits op, zodat zij kunnen kijken per wanneer dit gerealiseerd zou kunnen
worden.
T: 023-531 82 40
E: planning@lespetits.nl
W: www.lespetits.nl
Alvast hartelijk dank,
namens het team KWS-BSO de Grote Beer, Les petits,
Elsina Tjadens (leidinggevende)

