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Laatste schooldag in 2017
Morgen, 22 december 2017 is alweer de laatste schooldag van dit
kalenderjaar.
Groep 1 en 2 sluiten donderdag het jaar al af met het kerstdiner. Ze
zijn, zoals altijd, op vrijdag vrij. De kinderen van groep 3 gaan gewoon
tot 12 uur naar school op vrijdag.
Groep 4 t/m 8 draait morgen een continurooster tot 14:00 uur. We
lunchen gezamenlijk op school. Wilt u er wel aan denken uw
kind(eren) zelf een lunchpakket mee te geven?
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Het groepswerk bij deze
nieuwsbrief is van groep
1/2.

Sinterklaas
Op maandag 5 december was het weer zover. Sinterklaas
bracht, samen met drie pieten, een bezoek aan onze school. De
aankomst was ook dit jaar weer iets bijzonders.
We hadden al 2 weken lang het idee dat er ’s avonds in school
iemand aanwezig was. Na grondig onderzoek met camera’s
bleek er inderdaad in de avonduren een Zwarte Piet op de
computer van school aan het werk te zijn. Hij was druk bezig
met het herstellen van de inhoud van het boek van Sinterklaas,
omdat die in het water was gevallen.
Toen Sint eenmaal in school was, ja, toen ging alles weer als
vanouds. Hij bezocht alle groepen. Natuurlijk bleef hij het langst
bij groep 1 t/m 4. Ook bracht hij weer prachtige cadeautjes mee.
In de andere groepen had Sint het werk laten doen door een
heleboel hulppieten, die prachtige surprises en gedichten
hadden gemaakt. Nog bedankt Sinterklaas!
Sintwerkgroep bedankt voor jullie werk, ook namens de
kinderen.
Voor een sfeerimpressie van deze ochtend kunt u de foto’s
bekijken via de website. Deze zullen in de kerstvakantie worden
geplaatst.

Vervangingsproblematiek
Het wordt steeds problematischer om bij ziekte vervangers te krijgen.
Dat hebben we bij groep 3 vorige week al vernomen.
Er zijn gewoonweg geen invallers meer beschikbaar. Het is inmiddels
een landelijk probleem, waardoor het basisonderwijs erg onder druk
komt te staan.
We proberen de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen wanneer er
geen invaller beschikbaar is. Bij een eerste dag zonder invaller ligt die
oplossing vaak in het invliegen van de duopartner, locatieleider,
clusterdirecteur (bij hoge uitzondering) of onderwijsassistent (met
toezicht van een leerkracht) voor de klas. Dit is vaak geen oplossing
voor meerdere dagen. Wanneer ziekte van een leerkracht langer duurt
en er geen invaller voor handen is, zijn we genoodzaakt om kinderen
naar huis te sturen. Lesgeven is dan niet mogelijk. We proberen dan
wel altijd voor opvang te zorgen wanneer dit nodig is.
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CITO toetsperiode
Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 worden op school gevolgd door
het Leerling Volg Systeem van Cito. Dat houdt in dat leerlingen
meerdere keren per jaar getoetst worden op taal, spelling, rekenen,
technisch lezen en begrijpend lezen.
In januari en februari wordt er weer getoetst. Twee drukke maanden
dus, voor zowel leerling als leerkracht.
We wensen iedereen alvast veel succes!
Voorleeskampioenschap
Wij hebben ons voorleeskampioenschap op school gehouden.
Iedere groep had reeds zijn eigen kampioen gekozen.
Dat waren: uit groep 4 Amy de Jonge, uit groep 5 Rosalyn Bosma,
uit groep 6 Iris de Groote, uit groep 7 Marrilyn Kuiper en uit groep 8
Ramon Mensink.
Op donderdag 23 november traden ze tegen elkaar in het
leesstrijdperk. Het werd een moeilijke keuze voor de jury, want ze
waren allemaal erg goed. Uiteindelijk moest er een winnaar worden
gekozen en dat is Ramon Mensink uit groep 7 geworden. Ramon
gaat onze school vertegenwoordigen in het Emmense
kampioenschap en wie weet komt hij nog een ronde verder.
Veel succes Ramon!
Kerstbakjes voor Nieuw-Dordrecht
Net als vorig jaar hebben de leerlingen
ook dit jaar weer kerstbakjes voor 85
huishoudens in Nieuw-Dordrecht
gemaakt. We komen via De Zonnebloem
en enkele ouders aan deze adressen.
Onder begeleiding van een aantal ouders
en een stagiaire hebben de leerlingen uit
groep 6 t/m 8 fantastisch mooie
kerstbakjes gemaakt.
Groep 8 zorgt, met behulp van ouders, dat
op vrijdagochtend 22 december de bakjes
op de juiste adressen komen.
We hopen dat de ontvangers er blij mee
zijn!

Verkeerssituatie rondom school
Via omwonenden en ouders krijgen we regelmatig klachten binnen over de
verkeersituatie rondom school bij het ophalen van de kinderen.
Aan beide kanten van de school staan er veel auto’s. Deze staan niet altijd op
gewenste plekken. De stoep of uitritten worden geblokkeerd, zodat er een
onveilige situatie ontstaat.
Wanneer kinderen op de fiets of lopend naar huis gaan moeten ze vaak
slalommen tussen alle auto’s door en/of wandelen op de straat vanwege een
geblokkeerd voetpad.
We willen jullie vragen om de verkeerssituatie rondom school veilig te maken
en te houden. Denk dus goed na waar de auto wordt geparkeerd. Wanneer
mogelijk zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school.
Alvast bedankt!
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Nieuws uit groep 1/2
Wat gaat de tijd toch snel, want ook het jaar 2017 is nu al bijna voorbij. Zoals
elk jaar is de decembermaand een drukke, maar ook gezellige maand.
Gelukkig is het grote mysterie van de Zwarte Piet opgelost, doordat alles was
vastgelegd op camera en de kinderen de beelden op het digibord hebben
gezien. Wel knap van hem dat hij het grote boek s ’nachts op school helemaal
heeft bijgewerkt. De kinderen kregen een heerlijke chocolade Sint in hun zelf
geborduurde klomp en ze werden weer verrast met een bezoek van Sinterklaas
en 3 Zwarte Pieten. Nadat de kinderen o.a. het lied en dans ”En ik spring,
spring als een pepernoot” hadden gedaan, kregen alle kinderen een heel mooi
cadeau.
Na Sinterklaas kregen we een prachtig versierde kerstboom in de klas. Iedere
morgen hebben we een spetterkaarsje aangestoken en allerlei bekende en
nieuwe kerstliedjes gezongen. Daarbij hebben we muziek gemaakt met allerlei
muziekinstrumentjes zoals bellenkransen, schellenramen, triangels, klokjes,
enz. Ook hebben verschillende dansjes geleerd op Jingle Bells (door juf
Tineke) en op “Dennenboom, dennenboom, met je lichtjes wonderschoon”.
Verder hebben de kinderen een kerstsfeerlichtje gemaakt door een glazen potje
met gescheurde stukjes vliegerpapier te beplakken en een glitterrandje.
Groep 1 heeft een kerstbordje geborduurd met daarop de kerstman en groep 2
een kerstpegel met een ster erin. En niet te vergeten de prachtige kerstbomen
en sterren die ze met K’nex hebben gemaakt. Een gezellige tijd met lekker
luisteren naar mooie verhalen uit prachtige kerstboeken.
Tenslotte het kerstdiner met een optreden van de leerlingen en
dan……kerstvakantie.

Belangrijke data
 Vrijdag 22-12:
Groep 4 t/m 8 om
14.00 uur vrij.
 Zaterdag 23-12 t/m
zondag 7-1:
Kerstvakantie
 Maandag 8-1:
- Nieuwjaars’borrel’
- Luizencontrole
- MR/OR/Team
 Maandag 15-1:
Voorstelling groep
5 en 6: "Domovoj
Maximus"
(obs Op ’t Veld)
 Donderdag 18-1:
Afspraken
schoolverpleegkun
dige
 Woensdag 24-1:
Schoonmaakavond
 Donderdag 25-1:
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Nieuws van groep 3
Het einde van 2017 is nu wel heel dichtbij, een jaar dat best spannend is geweest voor de groep 3 kinderen.
Van groep 2 is de overstap naar groep 3 wel groot en als we dan kijken wat die jongens en meisjes hebben
gepresteerd dan nemen wij (juffen) ons petje voor hen af. Ze kunnen al hele zinnen lezen en schrijven. Knap
hoor!
Deze maand is een maand waarin alle kinderen heel erg druk zijn en dat heeft natuurlijk ook wel een reden.
Ten eerste is dat harde werken natuurlijk vermoeiend, maar het bezoek van Sinterklaas en het verhaal van
Zwarte Piet, die ’s nachts bij ons in school rond spookte maakte dat de kinderen druk werden, omdat alles zo
spannend was. En dan is die beste man nog niet vertrokken of het Kerstfeest is al weer in aantocht. De hal
werkgroep heeft een prachtig versierde boom neergezet. De leerlingen hebben ook nog leuke kerstwerkjes
gemaakt, zoals een potje voor een kaarsje voor bij het Kerstdiner, ze hebben een mooie ster gevouwen en een
kerstboom op een ingewikkelde manier geknipt.
Maar er moest ook nog hard gewerkt worden, want deze laatste week moesten er nog toetsen gemaakt
worden en daar heeft iedereen heel erg zijn best voor gedaan. Woensdag nog een leuke ochtend gehad met
het maken van kerstbakjes en vanavond het kerstdiner waarvoor de ouders allemaal lekkere gerechten hebben
verzorgd. Na afloop van diner gaan we met z’n allen buiten zingen, het wordt vast heel erg gezellig.
Nog eventjes vrijdagochtend naar school en dan….kerstvakantie!
We hebben er heel veel zin in. En dan beginnen we in januari weer met frisse moed. Wij wensen iedereen
fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Tot ziens in 2018.
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