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Ik wandelde op het plein
plots voelde ik een hand
een kind kwam naast me lopen
de haren onder ’t zand.
Ze zocht zo aan mijn zijde
wat steun en veiligheid
dat had ze even nodig
dat was ze blijkbaar kwijt.
Slechts kort bleef ze zo lopen
ging toen terug naar het spel,
maar af en toe dan keek ze.
Hé, ziet de juf mij wel?
Zo wil ik met U omgaan
als Meester aan de kant
en als ik me onveilig voel
dan pak ik, Heer, Uw hand.
Uit: Even stil staan, Chris Lindhout
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Beste ouders,
Gek om de bovenstaande agenda te vullen met de bijzonderheden tot de kerstvakantie! Het
voelt nog maar zo kort geleden dat de kinderen hier in september aan het nieuwe schooljaar
zijn begonnen. Ook het aanhoudende mooie weer, maakt dat het bijzonder voelt. Nog steeds
zijn er volhardende jongens die in korte broek naar school komen!
Schoolfoto
Afgelopen woensdag zijn de kaartjes met inloggegevens met uw kind meegegeven. We hopen
dat de foto’s aan de verwachting voldoen. Het bestellen gaat verder buiten ons om, dus wij
hebben hier geen zicht op.
Schoolfruit
Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. Gaaf dat we zonder kosten zoveel fruit op
school krijgen, wat we aan uw kinderen kunnen geven! Dinsdag, woensdag en donderdag zijn
dus onze fruitdagen. U hoort op tijd van ons welke fruitsoorten er geleverd worden en in welke
volgorde. Wanneer u van uw kind weet dat het iets niet lust (al is proberen altijd de moeite
waard) of dat het fruit van de dag niet voldoende is voor uw kind, dan kunt u uw kind zelf (bij
voorkeur) fruit meegeven.
Schoonmaakweek
Deze week stond de schoonmaakweek op de planning. Door omstandigheden is het deze week
nog niet goed van de grond gekomen. U kunt in de komende week een uitnodiging van de
leerkrachten verwachten. Zij doen zelf een oproep aan u om te komen helpen. We bevelen dit
van harte aan. Het is fijn om twee keer per jaar de school goed schoon te kunnen maken!
MR/OC
Afgelopen dinsdag hebben de MR en de OC weer vergaderd. Het is voor u goed om te weten
dat we werken met een stel positief kritische ouders! We worden door de OC ondersteund en
de MR denkt met ons mee als het gaat om beleidsmatige zaken. We beseffen dat we ‘rijk’ zijn
met deze groep ouders!
Sinterklaas
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. Alle kinderen worden deze ochtend op het grote
plein verwacht om Sinterklaas te ontvangen. Ook de kleuters moeten op dit plein zijn!
Studiedag
Op woensdag 12 december hebben we een studiedag met het team. Deze dag staan onze drie
grote ontwikkelpunten op het programma. Rekenen, lezen/taal en IPC. We gaan verdere
stappen zetten in onze ontwikkeling.
Kerst
Het duurt nog even, maar het is goed om alvast in uw agenda
de datum voor de kerstviering te noteren. Dit jaar is deze op
de donderdag, dus anders dan andere jaren! U krijgt nog de
uitnodiging met daarbij in welke dienst u verwacht wordt.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK
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Oud en Nieuw 2018/2019
Veel kinderen vinden het leuk om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken of te bekijken.
Ons staat nog vers in het geheugen het ongeluk met de vader van 2 van onze leerlingen na
het afsteken van vuurwerk.
Daarom willen we dit jaar aandacht besteden aan het vieren van de jaarwisseling.
We begrijpen dat de jaarwisseling gepaard gaat met vuurwerk. Sommige mensen genieten
hier volop van en voor een ander zal dit moeilijk zijn.
Dit onderwerp willen wij graag in alle groepen met de leerlingen bespreken. In elke groep zal
dit op het niveau van het kind doorgenomen worden.
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Hallo allemaal,
Na de herfstvakantie zijn we weer fris gestart op school. Groep 3 heeft al heel wat letters en
cijfers geleerd. Misschien heeft u dat wel gezien en/of gemerkt thuis.
Zo na de vakantie zit het tempo er ook weer flink in en gaan we door met het leren van nieuwe
letters en cijfers. De tweetekenklanken laten zich zien tijdens de lessen van ‘Lijn 3’, denkend
aan de ie - ei en oe. Vooral de ‘ie’ en de ‘ei’ zijn moeilijk om uit elkaar te houden, maar
gelukkig leren wij bij iedere klank een gebaar en dat helpt ons altijd!
De tijd die nu op school aanbreekt is een hele gezellige tijd, maar ook een spannende tijd. Het
is de tijd van Sinterklaas en Kerst en dat doet sommige kinderen heel veel. Op school kijken
we de afleveringen van het Elburger Sinterklaasjournaal en hebben we ook al een dansje
geleerd voor de Sint. De kinderen zijn er vol van en vooral van de luisterpiet die alles af kan
luisteren, dus ook in de klas….
We zijn in groep 3 ondertussen ook bezig met het
thema ‘Smakelijk eten’, en hebben we een restaurant
hoek in de klas gemaakt. Ook hebben we tijdens de
les ‘woordenschat’ een cake met z’n allen gebakken
en natuurlijk ook opgegeten. Heerlijk was dat!
Zoals u al leest gebeurt er heel wat in groep 3, maar
hebben we het vooral heel gezellig en fijn met elkaar.
Groetjes van Ada en Marieke

Beste ouders,
We zijn na de herfstvakantie begonnen met een nieuw thema: Red de wereld! Wij richten ons
vooral op het regenwoud. Bij het startpunt hebben we de klas in jungle stijl versierd. Een paar
dagen later was onze jungle verwoest. Zo zijn we erachter gekomen dat het regenwoud
verwoest wordt. Hier hebben we tijdens onze aardrijkskunde taak van alles over geleerd. Nu
zijn we bezig met kunst. We kijken naar regenwoudkunst en geven onze mening daarover.
Ook maken we een eigen regenwoudkunstwerk en gaan daar ook onze mening over geven.
Leuk om de kinderen zo betrokken bezig te zien!
De drukke Sinterklaas- en kersttijd is ook weer in aantocht. Deze week hebben we lootjes
getrokken. Verder zijn we druk bezig met het oefenen van de tafels. We zijn nu bij de tafel
van 8. Het is van belang dat de kinderen de tafels goed kennen.
Volgende week gaan we naar De Meerpaal in Dronten. Elize,
Marne en Joost uit onze klas doen mee met een theaterproject.
Ze zijn al weken aan het oefenen. Wij kijken er naar uit om de
voorstelling te bekijken!
Groeten, Mirjam
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