Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Vrijdag 21 december
12.00 uit.

Beste ouders,

Woensdag 9 januari
Hoofdluis controle

Met de kerstvakantie voor de deur sluiten we ook de eerste helft van het
schooljaar af. Deze week hebben de groepen het tweede thema afgerond.
In de groepen 5, 6 en 8 zijn de ouders uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen naar de uitwerking van het thema. Groep 5 was een museum te
bewonderen en hingen de zelfportretten aan de wand, in groep 6 was een
tijdlijn gemaakt en in groep 8 hebben de kinderen een ‘kofferpresentatie’
gegeven over een werelddeel. Mooi om te zien hoe uitgebreid de kinderen
over het thema kunnen vertellen.
Vanavond zullen wij met de kinderen op school genieten van een heerlijk
kerstdiner, is er een samenzijn voor de ouders op het schoolplein en
morgen is er een kerstviering in de kerk. In de bijlage van deze mail alle
informatie over vanavond en morgenochtend!

Donderdag 17 januari
nieuwsbrief

Wij wensen u allemaal fijn kerstdagen en een gezond nieuwjaar toe! Geniet
van de vakantie en elkaar!

Kerstvakantie
22 december 2018 t/m
6 januari 2019
Dinsdag 8 januari
Groep 3 en 4
Voorstelling 'Bruno
wordt superheld'

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Oudertevredenheidspeiling
Afgelopen week zijn alle ingeleverde enveloppen per aangetekende post
verstuurd naar Scholen met Succes. Dit bureau zal alle formulieren
verwerken en een rapportage opstellen. In januari verwachten we de
rapportage. Het rapport zal vervolgens eerst met het team en de
medezeggenschapsraad besproken worden. Vervolgens zullen we u
informeren. Punten uit het rapport zullen worden opgenomen in het
schoolplan voor de komende vier jaar.
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Wist u dat:





Juf Ingrid Hoefnagel donderdag 10 januari heel voorzichtig gaat beginnen met re-integreren? Het zal wel
een lange tijd duren voordat zij weer volledig hersteld zal zijn van haar operatie aan haar achillespees.
Alle apps op de Ipads van de groepen 1-2 weer eens kritisch bekeken zijn en de Ipads zijn opgeschoond en
voorzien van nieuwe educatieve apps?
De kinderen van groep 1-2 interactieve luisterboeken beluisteren op de Ipad? Na het verhaal worden er
vragen aan de kinderen gesteld waar ze antwoord op kunnen geven.
De groepen 3 en 4 in december met de Bee-bot hebben gewerkt? Als je de Bee-bot op de juiste wijze
programmeert, volgt hij precies het pad dat jij wilt dat hij aflegt.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaande uit kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, zijn inmiddels al een aantal keer bij elkaar geweest.
Samen met juf Rosanna of met juf Jantine hebben zij de verkiezingspunten doorgenomen en bekeken welke punten dit
jaar op de agenda komen van de leerlingenraad.
Een van de activiteiten waar u binnenkort meer over zal horen is een goede doelenactie. De leerlingen van de
leerlingenraad hebben gekeken naar een goed doel in de buurt en we zijn bijna zover dat we hierin een keus kunnen
maken. Door middel van een wintermarkt willen we geld ophalen voor dit doel.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2 A
Onze klas ziet er erg gezellig uit. De kinderen hebben samen met juf Jolien de kerstboom
versierd. Ook zijn er allemaal mooie werkjes gemaakt. Er zijn kerstbomen geschilderd, kaarsen
van groot naar klein geknipt en geplakt en echte kerststukjes gemaakt. Ook hebben wij het
kerstverhaal een aantal keren uitgespeeld naar aanleiding van het boekje ‘Geen stille nacht’. Het
boekje gaat over een herbergier die erg gesteld is op zijn nachtrust. Op een nacht wordt hij
steeds uit zijn slaap gehouden. Eerst door twee mensen die op zoek zijn naar een slaapplaats,
dan door een aantal herders en daarna door drie koningen. Uiteindelijk gaat de herbergier maar
eens in zijn stal kijken en komt dan tot een mooie ontdekking. De kinderen vonden het uitspelen
van het kerstverhaal zo leuk dat wij dit vaak herhaald hebben. Sommige kinderen kennen zelfs
de tekst van het boekje uit hun hoofd!

Groep 1-2B
We hebben weer hard gewerkt in de klas. Na sinterklaas hebben we meteen de kerstboom in de klas versierd.
De letter k van kerst hebben we geleerd. Wat konden de kinderen veel woorden maken die beginnen met de k. We kwamen
er later zelfs achter dat bijna alle woorden dubbelwoorden zijn.
Ook is er weer veel geknutseld. Van kaarsen, elfjes naar leuke kerstruien!! Ja ook daar hebben wij in de klas aandacht aan
besteed. Ook tijdens het spelen met constructie materiaal kwam de kerst terug. We hebben van Kapla kerstbomen gemaakt
en van Knexx verschillende sterren.
We sluiten de kerst af met kerststukjes maken, dineren op school en een kerstviering in de kerk.
Wij wensen iedereen fijne dagen!
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Fotoimpressie van werk uit groep 1-2B

Groep 3
De klas ziet er, met de kerstboom en alle lichtjes en versieringen, erg gezellig uit. Elke ochtend zingen we ons adventslied
en steken we de echte kaarsen aan. Natuurlijk zijn we ook druk aan het oefenen met de liederen voor de kerstviering.
Na Sinterklaas zijn we begonnen met kern 5 en die is best lastig. In deze kern leren we namelijk veel 2 teken-klinkers en ook
nog een lange klinker. Alle korte klinkers kennen we al een tijdje maar sinds dinsdag zijn ook alle vakjes van de lange
klinkers gevuld op het letterbord. Nog 1 kern en dan is het letterbord helemaal vol!
Elke dinsdag en donderdag lezen de kinderen met een maatje uit groep 8. En wat is dat leuk om te zien en te horen. De
leerlingen uit groep 3 lezen voor aan groep 8 en de leerling uit groep 8 geeft complimenten, stimuleert om een woord nog
eens goed te bekijken of helpt als dat nodig is. Elke nieuwe kern wisselen de maatjes en de plek waar de kinderen lezen.
Want lezen in het lokaal van groep 8 is natuurlijk interessant.
Met rekenen zijn we de afgelopen week bezig geweest met plattegronden. We bekeken eerst de plattegrond van de
omgeving van de school. Het duurde even maar na een tijdje gingen de kinderen steeds meer herkennen. Zo was de vijver
bij de Mauricialaan een mooi herkenningspunt. Daarna moesten de kinderen tellen hoeveel blokjes een bouwwerk had.
Soms moest je erg goed opletten omdat je niet altijd alle blokjes kunt zien. Gelukkig hebben we in de klas ook blokjes om
te bouwen zodat we goed kunnen oefenen.
Vorige week kwam Aliza met haar moeder in de klas vertellen over Chanoeka. Ons thema ‘Feest’ ronden we af met het
kerstdiner en de kerstviering. Met elkaar hebben we bedacht wat we allemaal wilden eten bij het kerstdiner. Inmiddels zijn
alle hapjes verdeeld en wachten we vol spanning tot het eindelijk zo ver is. En daarna hebben we gelukkig nog een leuke
dag en gaan we met zijn allen kerst vieren in de kerk.
En dan…..heerlijk uitrusten in de vakantie. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en alle goeds voor 2019!
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Groep 5
Afgelopen week hebben wij ons werkstuk afgemaakt, dat we onder leiding van
Christel, de moeder van Kiki, in het atelier gemaakt hebben. De opdracht was:
'Maak een zelfportret uit de Gouden Eeuw'. Drie woensdagochtenden is er
hard aan gewerkt en het resultaat is fantastisch. We zijn er heel erg trots op en
terecht. De klas lijkt nu wel een echte portrettengallerij uit het Rijksmuseum.
Alle ouders zijn in de klas geweest en hebben gezien wat wij gedaan hebben
met betrekking tot het project 'Stap in je verleden". Thuis hebben we prachtige
stambomen met verrassende voorouders (Pocahontas!) gemaakt en er in de
klas over verteld. Ook hebben wij bezoek gehad van twee opa's ( van Ties en
Tobias), die uitgebreid vertelden over de VOC en het schip De Batavia. We
hingen aan hun lippen. Wat zijn we veel te weten gekomen!
Fijne kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
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