Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest
Woensdag 6 december
08.30 uur begint school
Donderdag 7 december
Margedag groep 1 t/m 4
Deze leerlingen zijn vrij
Donderdag 21 december
Kerstdiner*
18.00 uur tot 19.00 uur
Vrijdag 22 december
Kerstviering in de kerk*
*Alle ouders ontvangen
komende week een brief
met uitgebreide
informatie over hoe wij
kerst vieren op school

Beste ouders en/of verzorgers,
Sinterklaas heeft ons per brief laten weten dat hij een probleem heeft. De
pieten die hij mee wil nemen naar de KWS hebben veel te veel gegeten en
gesnoept. Ze zijn te dik en kunnen zich moeilijk bewegen. Sinterklaas wil ons
natuurlijk graag bezoeken met pieten die slank en in goede conditie zijn
zodat ze alle pepernoten en cadeaus kunnen dragen. Daarom vroeg
Sinterklaas of de kinderen van de KWS hem konden helpen. Nou, dat wilden
de kinderen wel. Ze hebben allemaal ideeën opgeschreven en getekend
zodat de pieten weten wat ze moeten doen om af te vallen en topfit te
worden.
Sinterklaas heeft ons enthousiast verteld dat zijn pieten druk bezig zijn met
alle sportoefeningen die de kinderen van de KWS aan Sinterklaas gestuurd
hebben. Het ziet er dus naar uit dat alles goed komt en Sinterklaas onze
school op dinsdag 5 december zal bezoeken!
Wij verwachten Sinterklaas dinsdag 5 december rond half 9. De kinderen
blijven dus buiten en zullen sinterklaasliedjes zingen in afwachting van de
Sint.
Wij willen u vragen met het onderstaande rekening te houden:
• De kinderen gaan bij de eigen leerkracht staan.
• De ouders zijn van harte welkom om mee te zingen! Wij vragen u achter de
kinderen te gaan staan, zodat zij alles goed kunnen zien.
• Als Sinterklaas er is en hij de kinderen heeft begroet, gaan de kinderen met
de leerkracht naar binnen. U neemt op 5 december dus op het plein afscheid
van uw kind.
• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen de surprise voor 8:30 uur
binnen brengen. De leerkracht organiseert dit met de kinderen.
Er is dinsdag 5 december school tot 14.30 uur en op woensdag 6 december
beginnen we gewoon om 8.30 uur!
Wij kijken uit naar aankomende dinsdag, gelukkig nog maar een paar
nachtjes slapen!
Met vriendelijke groet,
Namens de Sintcommissie,
Debby Schouten
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Staken ja of nee?
Dinsdag 5 december is ook de dag dat het onderwijskundig personeel wacht op een reactie van de minister van
Onderwijs. Komt er extra geld om de werkdruk te verlagen en de salarissen aan te passen? Komt dat extra geld
er niet dan hebben de bonden opgeroepen om op dinsdag 12 december massaal te staken. Als team hebben
wij over het voorstel om te staken nagedacht en we hebben hier met elkaar over gesproken. Uiteindelijk is het
animo onder ons team om 12 december de school te sluiten niet groot. Er zullen twee collega’s staken. Hoewel
wij de actie ondersteunen zal de school open zijn en is er gewoon les. Mochten er in het voorjaar weer acties
op de agenda staan dan zullen wij opnieuw bespreken of wij hieraan mee willen doen.

Wist u dat:








Woensdagnacht de rommelpieten zijn langs geweest en dat zij flink gespeeld hebben in de school en alle
rommel hebben achtergelaten? Zelfs het kantoor van juf Debby was een rommeltje!
De rommelpieten de schoencadeautjes hadden verstopt, maar de kinderen het gelukkig samen met de
pepernoten gevonden hebben!
Juf Jolien morgen voor het laatst is en dat zij gaat genieten van haar zwangerschapsverlof?
Juf Paula vanaf volgende week de vervanging van juf Jolien op zich neem?
Juf Paula afgelopen dinsdag al heeft kennisgemaakt met groep 1-2B?
We woensdag 6 december gewoon om 8.30 uur met de les starten?
We bijna alle enveloppen van het zwemmen voor water terug hebben en dat wij u bijna kunnen vertellen
wat de kinderen hebben opgehaald.

Kiss en Go
De kinderen worden door hun ouders naar school gebracht, of komen zelf naar school. De afspraak is dat de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 vanaf 8.20 uur naar hun klas mogen en dat om 8.25 uur de bel gaat. Deze bel
geeft aan dat alle kinderen naar binnen moeten, zodat wij om 8.30 uur met de les kunnen beginnen.
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 geldt dat ze vanaf 8.20 uur door hun ouders naar binnen worden gebracht.
Op school hanteren wij een Kiss en Go beleid. Dit houdt in dat de ouders hun kind in de gang bij de klas gedag
zeggen en dat de kinderen zelf de klas in komen. Als uw kind 4 jaar is en net naar de basisschool gaat, mag u in
het begin nog met uw kind mee de klas in.
Voor de kinderen vanaf groep 3 geldt dat wij om 8.30 uur met de les willen beginnen en we rust op de gangen
willen. Het is niet de bedoeling dat u nog lang door het raam van de klas blijft kijken of dat u met elkaar op de
gang blijft praten.
Als de school uitgaat, komen de ouders van groep 1 en 2 hun kind bij de leerkracht in de klas ophalen. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelf naar buiten.
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Onder schooltijd is de voordeur in verband met de veiligheid van de kinderen en de medewerkers van de school
gesloten. Aan de rechterzijde vindt u de deurbel van de school. Links bevindt zich de deurbel van Les Petits.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2b
In de kleutergroepen zitten we inmiddels helemaal in de sinterklaasstemming. De kinderen
zijn dol enthousiast sinds de komst van de Sint en zingen de hele dag de mooiste
sinterklaasliedjes. We hebben een Sinterklaashoek in de klas gemaakt waar de kinderen zich
kunnen verkleden als Sint & Piet, de leukste rollenspellen worden hier gespeeld. Daarnaast
doen we leuke rekenspelletjes met zelfgemaakte cadeautjes en pepernoten, kunnen de
leerlingen woorden over de Sint stempelen, zijn we bezig met het knutselen van een stoomboot en hebben we
een muts gemaakt voor de Sinterklaasviering van 5 december aanstaande. Op woensdag 29 november hebben
de kinderen hun schoen mogen zetten en de dag daarna bleek dat de rommelpiet langs was geweest. Samen met
de kinderen hebben we de klas weer opgeruimd en een mooi cadeautje uit mogen pakken.
Groep 4
We hebben de afgelopen week een nieuwe spellingscategorie geleerd, de aai, ooi, oei woorden. Je kunt hierbij
denken aan woorden zoals hooi en aai. Verder kunnen we nu ook een samenstelling schrijven. Een samenstelling
bestaat uit twee woorden en dus eigenlijk een soort plus som!
We zitten met de klas volop in de Sinterklaas sfeer.
We hebben een brief van Sinterklaas gehad toen hij net aan was gekomen
in Nederland. Daarin stond dat Sinterklaas heel veel dikke pieten heeft.
Wij moesten met zijn allen een oplossing verzinnen, zodat de pieten
konden afvallen. Sinterklaas zou zijn minst dikke pieten op 29 november
langs sturen om alle ideeën op te komen halen. We hebben dus met elkaar
alle ideeën opgeschreven en in de schoenen gestopt.
In de klas hebben we stoomboten geknutseld. Verder hebben we een piet
geschilderd door de spiegeltechniek toe te passen. Hierbij verf je de helft
van het gezicht van een piet en
dan vouw je het blad dubbel.
Hierdoor krijg je een heel gezicht.
Met rekenen zijn we druk bezig met groepjes maken, dit is de start voor
de tafels. In groep 4 leren de kinderen de tafels 1 t/m 5 en de tafel van
10. Aankomend blok gaan we starten met grote plus sommen zoals 49 +
12. Deze sommen gaan we veelvuldig oefenen op de getallenlijn.

Groep 6
In groep 6 is de Sinterklaashysterie ook volop van start gegaan na de aankomst van onze goed heiligman. Er is
een brief gekomen van de goede Sint, hij zit met een probleem. Zijn Pieten zijn te dik, nu is Sinterklaas bang dat
zij niet meer door de schoorstenen kunnen. Met de hele klas hebben we ideeën bedacht om de Pieten te laten
afvallen. Piet was het daar niet helemaal mee eens, hij heeft een wraakactie bedacht. De kinderen moesten zelf
ook verschillende fit/gym oefeningen doen voordat Piet via de WhatsApp zou laten weten waar de
schoencadeautjes liggen. Het is gelukt, alle kinderen hebben een toffe frisbee gekregen.
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Maar in groep 6 zijn we natuurlijk niet alleen maar bezig met Sinterklaas. We zijn met rekenen begonnen met
kolomsgewijs optellen en aftrekken. Dat betekend dat we onder elkaar rekenen, wel schrijven we alle sommen
nog uit. In blok 3 waar we volgende week aan gaan beginnen gaan we weer verder met de breuken. Niet alleen
hoe groot is dit deel maar ook, welk deel blijft er over.

Groep 8
We hebben inmiddels ons eerste schoolbezoek achter de rug. We zijn met de groep naar het Sterrencollege
geweest. Daar hebben we een tweetal lessen gevolgd. Het vak wereldoriëntatie en het vak natuurkunde. Bij het
vak wereldoriëntatie hebben we onderzoek gedaan naar onze namen in het namenregister. Hoe vaak komt jouw
naam voor in Nederland, is jouw naam populair of juist niet? Dit kleine onderzoekje hebben de kinderen met hun
voor- en achternaam gedaan. De tweede les was natuurkunde. Tijdens deze les maakten de kinderen kennis met
het vak natuurkunde. De docent natuurkunde heeft dit de kinderen op een heel begrijpelijke manier uitgelegd
en aan de hand van een aantal proefjes ook laten zien. De kinderen mochten ook zelf een proefje uitvoeren. U
kunt de kinderen thuis gerust even vragen over de “branddriehoek” want dat was het onderwerp van de les.
Het zwemmen voor water werd door groep 8 behoorlijk serieus genomen. Er is flink hard gezwommen en de juf
heeft heel veel soorten zwemslagen voorbij zien komen. Ook die zij nog niet kende. Er is waarschijnlijk een mooi
bedrag opgehaald en daar mogen de kinderen trots op zijn! In de volgende nieuwsbrief wordt het bedrag bekend
gemaakt. Er hebben ook een aantal toppers in de gymzaal flink moeten zweten op de freerunbaan die deels door
groep 8 was neergezet. Kortom, iedereen was lekker bezig.
Af en toe zijn er kinderen die naar een VO school gaan om daar te kijken. Zijn het proeflessen of wordt er op de
school een afspraak gemaakt, dat kan allemaal. Afgelopen woensdag is er iemand van Het Schoter bij ons in de
groep op bezoek geweest om eens met de kinderen te praten over het VO. De kinderen konden zo hun vragen
stellen over het VO in het algemeen en over Het Schoter zelf. De kinderen deden goed mee en wisten gelukkig
ook een hoop. De klas heeft een groot compliment gekregen voor hun betrokkenheid, de gastspreker vond het
een fijne klas en dat klopt natuurlijk als een bus!

