Kerstvakantie
Gisteren – na ons kerstbuffet –
is voor onze leerlingen de kerstvakantie begonnen. We wensen
iedereen prettige feestdagen en
een goede jaarwisseling toe.
Op maandag 8 januari
verwachten we iedereen
weer gezond en wel
op school.

Voor uw agenda
Margemomenten voor de maand januari:
Maandagmiddag
15 januari
Dinsdagmiddag
16 januari
Donderdagmiddag
18 januari
Maandagmiddag
29 januari
Dinsdagmiddag
30 januari

maandag 8 januari
Eerste schooldag
8.30-11.45 uur GGD screening groep 2
13.15-13.15 uur GGD screening groep 7

dinsdag 9 januari
Luizencontrole

woensdag 10 januari
13.00 uur Bovenbouwoverleg

donderdag 11 januari
8.30-15.15 uur GGD screening groep 2
9.00 uur Directieoverleg
15.45 uur Middenbouwoverleg

Zonnegroep
Wolkengroep
Sterrengroep
groep 4A
groep 3A

Kerstdiner
Alle ouders onwijs bedankt voor de lekkere hapjes en alle moeite. Wat zag
iedereen er prachtig uit.
Het was wederom een geslaagd kerstfeest! Binnenkort staan de foto’s van
het kerstbuffet op de website.
Tevens bedanken de leden van de ouderverening. Zij hebben alle ouders op
het plein van een lekker drankje voorzien.
Ook een compliment voor een achttal meiden uit groep 8. Met veel
enthousiasme hebben zij spontaan een actie gehouden voor Serious Request.
Hiernaast een foto van de mutsjes die zij in een korte tijd hebben geknutseld.
Petje af!
Fijne feestdagen en tot volgend jaar.
Serious request
We hebben met plezier alle 90 mutsjes verkocht! En dat heeft €136,60 opgeleverd.
Lieve groet,
Féline, Amber, Roos, Lisa, Lara, Gwennely, Saffon en Iris
Roodvonk
Twee weken geleden berichtten wij in de nieuwsbrief al dat er bij één van onze leerlingen Roodvonk was geconstateerd. Wij
hebben deze week bericht gekregen dat een andere leerling ook Roodvonk heeft, dit maal in de Sterrengroep. Ook nu zetten
wij de link van het RIVM er even bij, hier leest u alles over ziekteverschijnselen, besmetting en preventie van deze vlekjes
ziekte : http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Roodvonk
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De kinderen zagen er mooi uit in hun feestkleren. Ze hebben gesmuld van alle hapjes en ze mochten ook uit lekkere
drankjes kiezen. Alle ouders bedankt voor de verzorging van al dit heerlijks. De Kerstman kwam nog langs en de
kinderen hebben kerstliedjes voor hem gezongen. Eerst kerstvakantie. Maandag 8 januari is de eerste schooldag in
het nieuwe jaar.
Dinsdag 9 januari luizencontrole. Geen gel in het haar.
Dit schooljaar vindt ook weer een gezondheidsonderzoek plaats voor de kinderen van groep 2 .Ouders moeten
digitaal een vragenlijst invullen op het serviceportaal. Hiervoor ontvangt u van de GGD een persoonlijke inlogcode.
Op school vindt een onderzoek plaats door de doktersassistente. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders. Dit
kan digitaal na te zijn ingelogd. Voor 8 januari invullen a.u.b.
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Heel Voorspoedig 2018!!!!
Wat een gezellig kerstdiner! Ouders brachten heerlijke hapjes en drankjes en iedereen zag er feestelijk uit! Samen
met elkaar gezellig eten en genieten van de mooie lichtjes in het lokaal. Ook de kerstman kwam nog even langs om
een praatje te maken. En dan in het donker weer naar huis... We bedanken alle ouders voor alle lekkers. De
kinderen kunnen nu genieten van de kerstvakantie. Maandag 8 januari gaan we weer naar school.
Op dinsdag 9 januari vindt de luizencontrole plaats. Denkt u eraan om de kinderen zonder ingewikkelde haarconstructies en zonder gel naar school te laten gaan?
Dit schooljaar vindt ook weer een gezondheidsonderzoek plaats voor de kinderen van groep 2. Ouders moeten
digitaal een vragenlijst invullen op het serviceportaal. Hiervoor ontvangt u van de GGD een persoonlijke inlogcode.
Er vindt een onderzoekje van het kind op school plaats door de doktersassistente. Hiervoor is toestemming van
ouders nodig. Zij kunnen dit digitaal aangeven nadat ze zijn ingelogd. Denkt u eraan om dit voor 8 januari in te
vullen!
Verder wensen we iedereen fijne feestdagen toe en een.......GELUKKIG NIEUWJAAR!
Het was weer erg gezellig gisteravond. Iedereen zag er prachtig uit, en wat weer veel lekkere hapjes . En ook nog de
kerstman op bezoek. Jammer dat Selma ziek was, we wensen je beterschap. Ouders bedankt voor alle lekkere
hapjes.
Dit schooljaar vindt ook weer een gezondheidsonderzoek plaats voor de kinderen van groep 2. Ouders moeten
digitaal een vragenlijst invullen op het serviceportaal. Hiervoor ontvangt u van de GGD een persoonlijke inlogcode.
Op school vindt een onderzoek plaats door de doktersassistente. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders. Dit
kan digitaal na te zijn ingelogd. Voor 8 januari invullen a.u.b.
In onze groep is een leerling met Roodvonk, hierboven in de nieuwsbrief vindt u de link naar het RIVM waar u meer
informatie over deze vlekjes ziekte kunt lezen.
Fijne feestdagen gewenst.
Wauw, wat een feest gisteravond. Wat waren de kinderen prachtig en wat had iedereen zijn best gedaan om iets
lekkers mee te nemen. Het was een gezellig samenzijn, zoals kerst bedoeld is!
De kinderen hebben allemaal schriften meegekregen. Kern 5 van taal is afgerond en met rekenen zijn we begonnen
met Blok 5!
De kinderen hebben allemaal een kerstvakantieleeskaart meegekregen. Dit is geen moetje...... maar we hopen dat de
kinderen blijven lezen in de vakantie. Elke keer als de kinderen 15 minuten gelezen hebben kunnen ze een ster
kleuren op de kerstvakantieleeskaart. We hopen natuurlijk dat alle kinderen straks hun prachtig ingekleurde kaart
laten zien na de vakantie!
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2018! Tot volgend jaar!

Groep 3 heeft deze week drie nieuwe letters geleerd! Namelijk de eu, ie en l. We kennen nu al heel veel letters!
Groep 4 is met spelling aan het oefenen met woorden met de ij en ei. Erg lastig aangezien dit ‘weet’ woorden zijn.
Met rekenen zijn we nog steeds druk aan het oefenen met sommen op de getallenlijn. Jullie kunnen ook thuis
blijven oefenen door zo nu en dan een som uit te rekenen. Bijvoorbeeld: 27+18= 26+17= 57+26= 37+25=
Alle kinderen hebben een kerstvakantieleeskaart mee gekregen om het lezen in de vakantie op een leuke manier bij
te houden. Twee weken vakantie is lang en het 'gevaar' bestaat dat kinderen na de vakantie met lezen wat achteruit
zijn gegaan. U helpt uw kind dus door goed en regelmatig te blijven oefenen. Veel plezier!
Wat hebben we gister een gezellig kerstdiner gehad! We hebben heerlijk gegeten en de kinderen zagen er prachtig
uit! Kortom, een heel geslaagde avond!!
Wij wensen iedereen een hele fijne feestdagen en we zien jullie weer in 2018!
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Het kerstbuffet was een groot succes. De kinderen zagen er prachtig uit. Er waren heel veel lekkere hapjes door de
ouders verzorgd. Nogmaals bedankt, ook namens de kinderen van groep 4.
Na de vakantie krijgen de kinderen een vulpen.
Na de vakantie moeten de kinderen douchen na de gym, dus een handdoek meenemen.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie weer in het nieuwe jaar!
Och wat was het prachtig gister! Iedereen zag er zó mooi uit! We hebben heerlijk gegeten, gekletst en gelachen.
Zelfs de kerstman kwam nog even langs, dat viel, net als het eten, erg in de smaak! Complimenten voor alle papa's
en mama's!
Na de vakantie gaan we door met de tafels, we zijn bezig met de tafels van 1 t/m 10 door elkaar. We hebben al een
goede start gemaakt!
We merken bij het controledictee dat de woordjes maar vooral de zinnen steeds lastiger worden. In elk
controledictee zitten ook woorden verstopt uit eerdere woordpakketten. Wellicht goed om die er ook nog eens bij
te pakken tijdens het oefenen. Oefenen met zinnen schrijven i.p.v. losse woordjes werkt waarschijnlijk het beste.
Dinsdag na de vakantie, 9 januari, is de geschiedenistoets. De samenvatting is vorige week al meegegeven. Kom voor
vragen altijd langs of mail gerust!
De spreekbeurten starten weer na de vakantie. Alle kinderen zijn ingedeeld. In de klas hangt een overzichtje maar
op het formulier wat de kinderen meegekregen hebben staat de datum van hun spreekbeurt ook vermeld. Succes
met voorbereiden!
En dan nu... écht vakantie! Geniet er allen van! Hele fijne feestdagen en tot in 2018!!
We hebben gisteren genoten van het kerstbuffet. De kinderen zagen er prachtig uit! Het leek echt een gala-avond.
De meegebrachte lekkernijen vielen goed in de smaak. Hulde aan de makers van al dit moois en lekkers.
Voor het volgend jaar staat er ook alweer een toets op het programma. Voor geschiedenis is er op maandag 15
januari een toets over hoofdstuk 2. De samenvatting is reeds meegegeven.
Probeer af en toe de tafels even te oefenen, het zou zonde zijn als alle kennis in de vakantie verloren raakt.
In de zinnendictees komen steeds woorden aan de orde die in vorige pakketten geoefend zijn, misschien verstandig
om af en toe nog even die woordjes te oefenen.
Na de vakantie beginnen we met de spreekbeurten.
Maar.... nu eerst heerlijk twee weken vakantie!!! We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2018!
Deze week hebben we geoefend met de staartdelingen en hebben we gerekend met breuken. De tafels hebben we
na de vakantie weer hard nodig, dus af en toe een aantal tafels oefenen zorgt ervoor dat de kennis in de vakantie
niet verloren gaat.
Bij begrijpend lezen leren we het verschil tussen een informatieve tekst en een mening tekst. Ook leren we wat
voor soort vragen je uit een informatieve tekst kunt halen.
We hebben woorden bij spelling geoefend met 's. Schrijf je een korte klank aan het eind, maar hoor je een lange
klank -> iglo, dan krijgt dat woord in het meervoud 's -> iglo's. Schijf je een lange klank aan het eind van het woord
en hoor je ook de lange klank -> dictee, dan schrijf je de s er aan vast -> dictees.
Deze week hebben we pinguïns geknutseld van flesjes water, voordat we aan de knutsel begonnen mochten de
kinderen tijdens de ochtend het flesje water leeg drinken. We hebben een klokhuis filmpje gekeken over water in
arme landen, erg interessant!
Wat zag iedereen er prachtig uit tijdens het kerstdiner en we hebben genoten van al het lekkers! Iedereen
ontzettend bedankt!
En voor nu twee weken genieten van de kerstvakantie. Geniet ervan en wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen &
een gelukkig en gezond 2018!
Wauw, wat een feest gisteravond. Wat waren de kinderen prachtig en wat had iedereen zijn best gedaan om iets
lekkers mee te nemen. Het was een gezellig samenzijn, zoals kerst bedoeld is!
We hadden dit jaar ook een koortje: Mare, Anna, Tessa, Elisa, Romy en Myrthe hadden onder leiding van juf Jaël een
aantal kerstliedjes ingestudeerd. Dit was te horen voorafgaand aan het kerstdiner op de bovenverdieping en later op
de avond hebben ze ook gezongen voor de kleutergroepen. Het klonk super, dames.
Afgelopen week hebben wij de 'echte' tafeltoets gemaakt. De afgelopen weken hebben we druk geoefend met het
tempo! En dat was te merken! Super resultaten.
Vervolg van groep 6B/7B op de volgende pagina.
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Ook de eerste toets van Naut gemaakt. Wauw wat was ie moeilijk, maar wat hebben jullie het goed gedaan. De
resultaten staan in Parnassys.
Maar.... nu eerst heerlijk twee weken vakantie!!! We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2018!
De afgelopen week hebben we in werk-kerstsfeer doorgebracht: Het laatste controledictee van het jaar (die over
het algemeen goed is gemaakt), de laatste werkwoordenproef van het jaar (we wilden gemiddeld 8 van de 10, dus
80% goed hebben, we zijn uitgekomen op 7,8 = 78 %), de laatste rekentoets van het jaar (moeilijk... best wel
gemakkelijk...) en we hebben de taakbrieven afgemaakt. De kaart van Noord- Europa is meegegeven naar huis.
Donderdag 11 januari is de overhoring.
Donderdag werd kerst-viering-dag. 's Morgens hebben we kerststukjes gemaakt, apenkooi gedaan tijdens de gymles
(die na een incident ’s ochtends, 's middags is voortgezet) en 's middags hebben we een kerstplacemat gemaakt,
geluisterd naar en gepraat over de geschiedenis en van kerst alles opgeruimd.
En toen was het tijd voor de kerstmaaltijd. Wat een gezellig feest! Allemaal kinderen in mooie, feestelijke kleding,
opgemaakt en opgestoken (haren). Prachtig! En dan natuurlijk nog een bedankje voor alle ouders die hebben
gezorgd voor de lekkere hapjes en drankjes voor het buffet. Geweldig!
En met een wens voor gezellige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar, begint dan de kerstvakantie. Tot
januari!
Wauw, wat een feest gisteravond. Wat waren de kinderen prachtig en wat had iedereen zijn best gedaan om iets
lekkers mee te nemen. Het was een gezellig samenzijn, zoals kerst bedoeld is!
De gehele klas heeft zich ingezet voor het goede doel: Serious Request! De afgelopen week is iedereen druk bezig
geweest om wollen mutsjes te knutselen. En tijdens het Kerstdiner hebben ze deze verkocht aan de ouders en
kinderen. Een prachtig idee!! En heel veel verkocht!! Dat heeft €136,60 opgebracht, super!!
Er is een VO-gids meegegeven. Met VEEL nuttige informatie voor volgend jaar.
Het woordpakket is ook meegegeven. Woordpakket 3 met een controledictee op dinsdag 30 januari.
Iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. Fijne vakantie!!
Wat een heerlijk feest gisteravond! Figuurlijk en letterlijk! Iedereen zag er prachtig uit en had iets lekkers
meegenomen. Complimenten en een bedankje voor zowel leerlingen als ouders!
Er stonden gisteravond prachtige kerststukjes op tafel en er was een hele leuke kerstmutsjesboom gemaakt. Bedankt
voor het meegeven van de materialen om dit te kunnen maken.
Er is een VO-gids meegegeven. Hierin staat nuttige informatie voor volgend jaar.
Het woordpakket is ook meegegeven. Woordpakket 3 met een controledictee op dinsdag 30 januari.
Woordenschattoets van thema 3 en 4 is op 16 januari. Woorden zijn meegegeven.
Snappet staat de hele vakantie open voor gebruik. De kinderen kunnen thuis inloggen en aan de slag met hun
individuele leerdoelen.
Na de kerstvakantie gaan we hard aan het werk. In die weken gaan we onder andere aan de slag met de citotoetsen.
De gebakken lucht van Hector viel bij het kerstdiner erg in de smaak. Wegens dit grote succes vermelden wij het
recept hiervan onderaan deze nieuwsbrief in onzichtbare inkt.
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.

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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