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Bericht van Cecile
Wat een gezellige maand is het toch: terwijl ik dit schrijf ruikt het om mij heen naar heerlijke
pepernoten die door de verschillende groepen worden gebakken!
In de bovenbouw wordt hier ook druk bij gerekend, want daar moet het deeg worden
samengesteld uit bloem, kruiden etc.!
De mysterieuze tentjes in de binnentuinen zorgen voor de nodige spanning, het lijkt wel of er
pieten slapen bij onze school! Woensdag kunnen we het gelukkig vragen aan Sinterklaas als
hij onze school bezoekt. Hieronder kunt u ook de foto’s bekijken van de mooie Sint expressie
van de verschillende groepen.
Omdat we ons kunnen voorstellen dat de kinderen ’s avonds iets later naar bed gaan op 5
december, mogen de leerlingen van groep 1 t/m 4 op donderdag 6 december een beetje
uitslapen. Er is in die groepen inloop van 8.30 – 9.30 uur.
Ook kerst staat daarna weer snel voor de deur. Op donderdagavond 20 december zullen we
weer samen eten met de kinderen. Informatie hierover volgt in een apart bericht.
Namens het team wens ik u alvast hele fijne en gezellige dagen met uw gezin.
Sint en Kunst
De afgelopen weken hebben alle leerkrachten rondom het Sintthema kunstwerken gemaakt
met de groep. Door de hele school zijn kunstwerken te bewonderen. Misschien heeft u ze al
gezien bij de 10 minutengesprekken. Zo niet dan is een kijkje in de hele school de moeite
waard!
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Website, hulp gevraagd
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe website. Fijn dat we daar ook vanuit de ouder
klankbord bijeenkomst input voor hebben gekregen!
Nu zijn we op zoek naar een ouder die ons kan helpen bij het maken van een filmpje over/van
de school voor op de website. Als u kunt helpen wilt u dit dan doorgeven aan Berdien, Lianne
of Cecile?
Tevredenheidsonderzoek
U heeft een uitnodiging gekregen om uw mening over ons onderwijs en onze school te delen
via een digitale vragenlijst. Veel van u hebben dit al gedaan, hartelijk dank daarvoor. Als u
nog geen kans heeft gezien, wilt u dan misschien nog een plekje in uw agenda vrij maken om
dit toch nog voor donderdag 6 december te doen?
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Nieuws uit de onderbouw
In een groot deel van november hadden we het thema “twee
vechtende eekhoorntjes” in combinatie met de herfst. Nu zijn wij
uiteraard aan het werk over sinterklaas. Wat is het gezellig in de
drie kleutergroepen. Je ziet veel Pieten en meerdere Sints. Ze
pakken cadeautjes in en bezorgen deze in de huishoek. Zelfs
kinderen worden ingepakt.
Samen met de kinderen hebben we ook een pietenbakkerij gemaakt. Hierin staat een
zelfgemaakte oven en chocoladeletters en taartjes. Deze week bakken alle groepen
pepernoten met de kinderen. Dit kunnen wij niet doen zonder de hulp van ouders. Bedankt
voor uw hulp! In groep 1/2C werd er daarnaast ook nog geknutseld met ouders. Van een
fles werd een Sint gemaakt. We zijn benieuwd wat het resultaat wordt want de Sintjes zijn
nog niet helemaal af.

Als de Sint weer uit het land is, gaan we door met het thema kerst. Ook hierbij proberen
we een onderwerp te bedenken waarbij de kinderen goed kunnen spelen. Waarschijnlijk wordt
het een restaurant of misschien een kerstbomenwinkel. We zullen zien waar de kinderen mee
komen!
Nieuws uit de middenbouw
Van en met elkaar leren
Op onze school werken we met maatjes klassen.
De kinderen voeren samen een voorstelling op,
werken samen tijdens themaweken en doen
samen activiteiten m.b.t. het leren.
Naast het tutorlezen kan er natuurlijk nog veel meer!
Zo begeleiden de leerlingen van 7A het spel van kleuters,
lezen ze hen voor, brengen hen ICT vaardigheden bij, maar
het allerleukste is de Rots & Watertraining.
U vraagt zich af, huh, dat is toch van buiten af…
Dat klopt helemaal! De leerlingen van groep 7 hebben het
keurig behaald en geven nu de training zoals zij deze hebben
meegekregen door aan de groep 4/5 leerlingen.
Ze leren stevig te staan, opkomen voor jezelf, welke houding
kun je het beste aannemen en meer. Dit gebeurt nu elke maandag
tot de kerstvakantie. De leerlingen vertelden het de dinsdag direct
aan hun juf en waren razend enthousiast.
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Nieuws uit de bovenbouw
Mensen in Sulawesi
Er is een tsunami in Sulawesi geweest.
Wat is een tsunami?
Een tsunami is een grote golf en het ontstaat doordat het water zichzelf terugtrekt en dan kan
je zien dat er een tsunami ontstaat.
En wist je dat een tsunami Nederland voor de helft kan verwoesten.
Maar het is een hele kleine kans dat het in Nederland voorkomt.
Groep 6 heeft flessen en geld in gezameld. En we zijn 64 straten langs geweest
Het bedrag dat we hebben opgehaald was 148 euro en 36 cent.
Beste groet van groep 6 geschreven door Robine, Loïs en Jasper.
Op bezoek bij de kaasboer
Afgelopen twee weken mochten de leerlingen van de
groepen 7 naar de kaasboer bij Castellum. Zij kregen
daar een workshop om kaas te maken.
Zij leerden daar hoe er kaas werd gemaakt van de verse
koeienmelk. Zo voegden zij eerst stremsel en karnemelk
toe en daarna schepten zij het wrongel uit de wei.
De wei wordt later gebruikt om Taksi van te maken.
Mocht je dus een glas Taksi drinken…
Nadat de wrongel in de pers werd gedaan, kon het eruit
gehaald worden en was het een jong kaasje geworden.
Helaas konden de leerlingen dit niet zelf proeven vanwege
de bacteriën die in de verse warme melk zaten. Ze mochten
de kaas wel voeren aan de varkens op het terrein. Zelf hebben
ze wel koeien-, geiten- en schapenkaas mogen proeven.
De een vond dit lekker en de ander durfde het niet aan.

