Voor uw agenda
Margemoment(en) en aangepaste schooltijden voor de maand december:
 Donderdagmiddag 21 december margemiddag voor groep 1 t/m 4.
 Vrijdag 22 december margedag voor alle groepen.
Herinnering kerstdiner
Op donderdag 21 december vieren wij het kerstdiner op school van 17:30 –
18:45 uur.
Vergeet niet de lijst met de gerechten uiterlijk vrijdag 15 december in te
leveren bij de groepsleerkracht(en).

dinsdag 19 december
13.00 uur IB – directie overleg

donderdag 21 december
Margemiddag groep 1 t/m 4
17.30-18.45 uur Kerstviering

Wat moeten de kinderen meenemen:
· bestek, bord, beker, eventueel een soepkom (allemaal voorzien van naam)
· plastic tas om je spullen in mee te nemen

vrijdag 22 december
Margedag groep 1 t/m 8

Wanneer nemen de kinderen de spullen mee naar school:
· op woensdag 20 december nemen de kinderen de spullen mee naar school.
U wordt vriendelijk verzocht om op donderdag 21 december bij het brengen van uw kind en het lekkere hapje, direct de klas
weer te verlaten. Alle ouders zijn vanaf 18:00 uur welkom om buiten een glaasje Glühwein bij de hoofdingang van de school
te komen drinken!
Kom je ook feestelijk gekleed? Wij hopen op een zeer geslaagde avond.
Met vriendelijke groet,
De Kerstcommissie
Prijsuitreiking ontwerp
Onze oudertoneelgroep heeft ook dit jaar onze leerlingen opgeroepen een ontwerp te
maken. Het thema was ‘de gouden toverketting’. Dit is ook de titel van de toneelstuk.
Er zijn prachtige ontwerpen ingediend. Een zeer deskundige jury heeft na lang beraad
de winnaars bekend kunnen maken. De prijswinnaars Lisa, Nina, Cilo, Anouk, Amy,
Emma, Famke, Robin, Gavino en Joëlle ontvingen woensdag jl. allemaal een prijsje.
Lieke, ook één van de prijswinnaars was ziek. Zij ontvangt haar prijs uiteraard op een
later tijdstip. Alle ontwerpen hingen tijdens de toneeldagen in onze theaterzaal. Hiernaast de
winnende designers op de foto in onze ‘schouwburg’.
Geweldig resultaat opbrengst Kinderpostzegels
Onze leerlingen hebben voor bijna € 10.000 aan kinderpostzegels/kaarten verkocht. Een geweldig
resultaat. De leerlingen van de groepen 7 en 8 verdienen zeker een dikke pluim. Veel kinderen
zullen jullie dankbaar zijn. Hiernaast het certificaat dat onze school heeft ontvangen.
Schoolfruit
De levering voor de komende week is (volgorde afbeeldingen is ook consumptievolgorde).
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Nieuw gezicht TMO
Mijn naam is Sandra Mulder en ik ben het nieuwe gezicht van de TMO. Ik ben woonachtig in Roden
en heb een gezin met twee kinderen. Naast mijn gezin ben ik graag creatief bezig en heb dan ook
aardig wat hobby's.
Het werken als pedagogische medewerkster doe ik al heel wat jaartjes en sinds 2016 ben ik bij SKSG
komen te werken.
Naast dat ik eerst de TMO in Aduard deed, werk ik ook op de buitenschoolse opvang bij SKSG. Het
werken met kinderen vindt ik super leuk en doe dit dan ook met veel plezier.
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De kinderen hebben donderdagochtend een mooie toneelvoorstelling gezien, gespeeld door de oudertoneelgroep
van onze school. Bedankt hiervoor!!
Woensdag: meenemen voor het kerstbuffet: bord, beker, bestek voorzien van naam, in een plastic zak, ook voorzien
van naam.
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten richten dan het lokaal in voor het kerstbuffet.
Start om 17.30 uur. Om ongeveer kwart voor 7 kunt u de kinderen weer ophalen. Uitgebreide informatie bij de
Wolkengroep.
Er wordt geregeld gezongen en gewerkt over Kerst.
Liedje: Ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest, ik wens je een vrolijk kerstfeest en gelukkig
Nieuwjaar. Deze zingen we ook in het Engels. Net als Jingle Bells.
Donderdag kregen de kinderen een leuke en spannende toneelvoorstelling te zien. Het décor, de kleding, alles zag
er mooi en Oosters uit. Zelfs het luikje van het Chinese restaurant was nagemaakt. De ouders speelden met verve
en de kinderen leefden volop mee. Bedankt voor de mooie voorstelling!
Woensdag: meenemen voor het kerstbuffet: bord, beker, bestek voorzien van je naam in een plastic zak.
Donderdagmiddag zijn de kleuters vrij. De leerkrachten richten het lokaal in voor het kerstbuffet. We beginnen 's
avonds om half 6 met de maaltijd. Komen jullie feestelijk gekleed? Op de rode briefjes hebben we al lekker eten
gezien! (De lijst hangt op de deur). De ouders mogen de lekkere hapjes en drankjes die ze doorgegeven hebben
vlak voor half 6 brengen. Buiten bij de hoofdingang kunnen ouders vanaf 6 uur een glaasje glühwein drinken . Om
kwart voor 7 is het feest voorbij. De ouders kunnen hun kinderen dan weer ophalen uit de klas en al het bestek e.d.
in een plastic zak weer mee terugnemen. Voor de kinderen is het dan kerstvakantie. Zij zijn vrijdag ook vrij. De
leerkrachten ruimen alle kerstspullen dan weer samen op.
In de klas zijn we bezig met kerstliedjes zingen en we hebben mooie kerstbomen gemaakt. Vooral toen er sneeuw
lag kregen we een feestelijk kerstgevoel!
De voorstelling, de Gouden Toverketting, was erg leuk. De kinderen vonden het prachtig. Ouders bedankt!
Heerlijk! Deze week hebben we ananas gegeten . Voor veel kinderen de eerste keer.
Zie bovenstaande informatie (bovenaan in de nieuwsbrief en bij de Wolkengroep) over het kerstbuffet.
Tijden: 17.30 -18.45.
Woensdag meenemen bord, beker, bestek voorzien van je naam in een plastic zak.
Donderdagmiddag en vrijdag ochtend zijn de kleuters vrij.
Dit was een heel kort weekje. Gelukkig hebben we toch nog nieuwe letters geleerd, namelijk de OU en de UU.
Dagelijks zijn we in de groep nieuwe woorden aan het lezen. We merken dat als we de woorden steeds weer
opnieuw lezen, we steeds sneller kunnen lezen. We worden daar allemaal heel erg enthousiast van! Dan zie je maar
weer hoe belangrijk het is om veel te herhalen.
Met rekenen zijn we bezig met huppen van 2 van 0 - 20.
Donderdag zijn wij naar het sprookje in de Postwagen geweest. Vooral de trol en de onhandige kok vonden we erg
grappig! De kinderen en de leerkrachten hebben genoten.
Vrijdag hebben wij het sprookje van de ouders bekeken. Wat zag het er weer fantastisch uit! Prachtig. Dank jullie
wel ouders.
Op de deur in het lokaal hangt een lijst. Daarop kunt u aangeven wat voor lekkers uw kind mee gaat nemen voor
het kerstdiner.
Donderdagmiddag 21 december hebben wij een margemiddag.
Vrijdag 22 december hebben wij een margedag. Het wordt dus weer een kort weekje volgende week!
Fijn weekend!



Groep 3 heeft deze week twee nieuwe letters geleerd, de j en de eu. Ook heeft groep 3 vrijdag weer een leesblad
meegekregen om mee te oefenen. In de klas zijn wij bezig met het halen van een leesdoel. Als er thuis goed
geoefend wordt zullen wij dit sneller halen! Doen hoor!
 Groep 4 heeft deze week geleerd wat een werkwoord is. Met rekenen hebben zij een blad meegekregen voor het
oefenen van sommen op de getallenlijn. Graag thuis oefenen en maandag weer inleveren!
 Groep 4 heeft woordpakket 4 meegekregen om mee te oefenen. De datum van het dictee volgt later.
 Donderdag zijn wij naar het sprookje in de Postwagen geweest. Vooral de trol en de onhandige kok vonden we erg
grappig!
Het vervolg van groep 3B/4B op de volgende pagina!
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Vrijdag hebben wij het sprookje van de ouders bekeken. Wat zag het er weer fantastisch uit! Wij hebben genoten!
Donderdagmiddag 21 december hebben wij een margemiddag.
Vrijdag 22 december hebben wij een margedag.
Fijn weekend!





We hebben deze week genoten van twee toneelvoorstellingen. De kinderen vonden het geweldig.
Dinsdag hebben we het dictee van Blok 3. Nog even goed oefenen dus.
Volgende week donderdag is het kerstbuffet. Het begint om 17.30 uur. Hierboven in de nieuwsbrief kunt u zien wat
de kinderen mee moeten nemen.
Donderdagmiddag hebben de kinderen een margemiddag. Vrijdag zijn de kinderen vrij.
Goed weekend!


























Het was een fijne week! We hebben twee fantastische toneelstukken gezien! Genieten!
Volgende week donderdagavond is het kerstdiner. Het is van 17:30 tot 18:45. Hierboven staan de aanwijzingen voor
dit kerstdiner. We zullen vast een heerlijke avond hebben!
Woensdag nemen alle kinderen hun bordje, bestek en beker mee. Vergeet niet je naam erop te zetten!
Het controledictee was deze week, juf was tevreden! We hebben onze cijfers direct in ons mapje gezet zodat we
een goed overzichtje hebben van wat we gehaald hebben. Ook hebben we het over onze doelen gehad, wat past bij
je, wat zou je graag willen en hoe wil je dat gaan doen. Leuk!
Uiteraard startte deze week met een bak vol sneeuw! Op dinsdag konden de kinderen hier op de vrije dag lekker
van genieten. De juffen en meesters hebben het over hele serieuze dingen gehad, erg belangrijk!
A.s. donderdagmiddag heeft groep 5 gewoon nog school. Vrijdag zijn alle kinderen vrij en begint de vakantie!
Iedereen een erg fijn weekend gewenst!

Een relaxed weekje was de afgelopen week; dinsdag vrij, donderdag een "voettocht" naar Tolbert daar keken we
naar de avonturen van de gouden spiegel van Pierewiet en vrijdagochtend het sprookje van de ouders in het
speellokaal. We hebben genoten.
De komende week is alweer de laatste week van het jaar. Dinsdag is er nog de toets van aardrijkskunde over
thema 1 "Nederland op de kaart". De samenvatting en de begrippenlijst is reeds meegegeven.
Volgend jaar beginnen we met het houden van spreekbeurten. De indeling is vrijdag 15 december meegegeven.
Donderdag is het kerstbuffet. Zie boven. Vrijdag begint de vakantie! We zien elkaar weer op maandag 8 januari (juf
Epie) of dinsdag 9 januari (meester Jantinus).
We wensen iedereen een fijn weekend.

We zijn begonnen met het oefenen van de staartdelingen -> 8/184\ het gaat steeds een stukje beter. Hier hebben
de kinderen de tafels bij nodig. Goed oefenen dus! Op www.sommenfabriek.nl vindt u meer informatie over de
staartdelingen.
Het nieuwe thema bij taal/woordenschat gaat over geld. Woorden als 'salaris, afschrijving, failliet, etc.' komen
voorbij. We hebben een 'woordenschat muur' in de klas gemaakt, zo kan iedereen de illustratie aan het juiste woord
koppelen.
Ook hebben we de kerstboom versierd en hebben we met behanglijm onze eigen kerstballen gemaakt. Dit was nog
wel even een frustrerend werkje voor velen, maar de meeste kerstballen zijn gelukt en hangen we maandag in de
boom.
De eerste Topo-toets van dit jaar is afgenomen, mooie scores! Een leuke site om topografie op te oefenen is
www.topomania.nl.
Afgelopen donderdag zijn we bij het sprookje in de Postwagen geweest, we hebben het gezellig gehad.
Volgende week donderdagavond is het kerstdiner. Het is van 17:30 tot 18:45. Hierboven staan de aanwijzingen voor
dit kerstdiner. We zullen vast een heerlijke avond hebben!
Woensdag nemen alle kinderen hun bordje, bestek en beker mee. Vergeet niet je naam erop te zetten!
Vrijdag zijn alle kinderen vrij en begint de vakantie!
Fijn weekend iedereen.
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De vierde rekentoets van dit jaar zit er ook weer op. Lastige breuken en verhoudingstabellen, maar oh oh wat hebben we
de laatste weken weer veel geleerd! Knappe prestaties hoor.
De eerste Topo-toets van dit jaar is afgenomen. Prachtige resultaten! Het was best lastig hóe we deze toets moesten
invullen. Een leuke site om topografie op te oefenen is www.topomania.nl.
Wat hebben we een prachtig sprookje kunnen bekijken in de Postwagen. Eerst een frisse lange wandeling en ook weer
terug. Daarna hebben we gezellig samen een broodje gegeten. Dank je wel voor het meewandelen, Mirjam.
We zijn begonnen met de boekenbeurten. Vincent en Steijn waren de eersten van dit jaar. Heel goed gedaan, boys.
Op 20 december hebben wij onze eerste toets van Naut. Vorige week is de samenvatting/begrippenlijst al mee naar huis
genomen.
Volgende week nemen we ook de officiële tafeltoets weer af (110 sommen in 5 minuten!) . De afgelopen 10 weken
hebben we iedere week een klein tafeltoetsje gemaakt. Het doel was om het tempo te verhogen (10 sommen in 30
secondes). Bij de meeste kinderen is dat goed gelukt. Nog even goed oefenen!
Aanstaande dinsdag gaan we kerststukjes maken, samen met juf Dini. Willen jullie allemaal een bakje met oase, een kaars,
groene takjes en versieringen mee nemen?
Donderdagavond hebben we ons traditionele kerstdiner. Bovenaan de nieuwsbrief staat alle informatie hierover.
Wil iedereen een grote plastic tas meenemen, voor het kerststukje en andere kerstfrutsels.
Vrijdag zijn de kinderen vrij! Fijn weekend!

De afgelopen week was een "sprookjesweek". We hebben maar liefst twee sprookjes bekeken. Eentje uit en eentje thuis.
Prachtige kostuums, een mooi decor, grappige teksten, spannende en kleurrijke effecten… kortom alles wat in een
sprookje hoort te zijn.
We hebben ook gewerkt aan de derde taaltoets. Die is met goede resultaten gemaakt. Compliment!
Volgende week zijn het controledictee (maandag) aan de beurt en de toets van blok 4 van rekenen. We hebben goed
geoefend met breuken, procenten en vermenigvuldigen, maar rekenen in groep 7 is niet echt gemakkelijk.
Volgende week gaat de kaart van Noord- Europa mee naar huis. De toets staat gepland voor donderdag 11 januari.
Aanstaande donderdagochtend gaan we kerststukjes maken. Wilt u dan een schaaltje, oase, een kaars, groene takjes en
versierinkjes meegeven? Donderdagavond is het gezellige kerstdiner, informatie staat bovenaan de nieuwsbrief.
Graag een grote tas mee nemen om alle bladen, schriften en knutsels mee naar huis te nemen.
Vrijdag zijn de kinderen vrij! Gezellig weekend!

Dit jaar weer een fantastisch sprookje op de planken van ons theater !!! De ouders hebben er weer veel energie in
gestoken. Een prachtig decor, mooie kleding en weer een vrolijk verhaal. Dus ouders... ontzettend bedank !!
Volgende week alweer de laatste week naar school van dit kalenderjaar. Ja, het gaat rap. Donderdag beginnen we om
17.30 met het Kerstbuffet. Een aantal meiden van de groep hebben het goede idee opgevat om iets te gaan verkopen voor
een goed doel tijdens de Kerstavond bij ons op school. Wat dit is houden we nog even geheim. En vrijdag zijn we vrij.
Na de kerstvakantie op vrijdag 12 januari wordt er weer een woordenschattoets afgenomen. Deze gaat over les 5 en 6.
Oefen ook op de spelling van de woorden en denk om hoofdlettergebruik. De leerstof is meegegeven.
Ter herinnering: komende maandag toets geschiedenis hoofdstuk 2.
Iedereen een fijn weekend gewenst!!

We verheugen ons op het kerstdiner van donderdag. We beginnen om 17:30. Bovenin deze nieuwsbrief vindt u belangrijke
informatie hierover. Dat wordt vast weer erg gezellig!
Ter herinnering: komende maandag toets geschiedenis hoofdstuk 2.
Het sprookje van de ouders op onze school was weer erg leuk! Complimenten voor iedereen die hieraan heeft
bijgedragen. We zijn er trost op dat onze school elk jaar zoiets leuks voor zoveel kinderen op de planken brengt.
Donderdagmiddag graag een grote plastic tas meenemen. Alvast bedankt!
Vrijdag hebben de kinderen een margedag.
Blok 1 van Woordenschat staat open in Snappet. Kinderen die dat blok niet in de klas hebben afgemaakt kunnen/moeten
dat thuis doen.
Zondagmiddag a.s. heeft groep 8b margemiddag. Zij hoeven dan niet op school te komen.
Hector maakt gebakken lucht voor het kerstdiner. Lekker!
Fijn weekend!

maandag t/m vrijdag (woensdag niet): Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw
kind(eren) vermeldt. Kosten :
€ 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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