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Enquête over het continurooster:
Van de 138 gezinnen hebben we 60 enquêtes terug gekregen. Dit is 43,5 % van de ouders. Dank hiervoor.
4 enquêtes scoren lager dan een 6, 56 enquêtes scoren hoger dan een 7.
De enquête is uitgewerkt in drie groepen namelijk, opmerkingen vanuit de kleutergroepen, groepen 3 t/m 5 en
groepen 6 t/m 8.
We zijn blij dat de grote meerderheid positief gereageerd heeft en blij is met het continurooster. Daarentegen zijn er
ook aandachtspunten die we met het team en de MR zullen bespreken. Het complete verslag staat op de website
onder het kopje ouders, dus als u alle reacties wilt lezen, kunt u dit daar vinden.

Sinterklaas:
Sinterklaas en zijn pieten zullen de school op 2 december bezoeken. Er gaan al verhalen
rond over de leespiet en het boek van Sinterklaas. De kinderen hoeven die dag geen lunchpakket mee, want we eten
extra lekker die dag. De kinderen gaan gewoon om 14.00 uur uit. Veel gezinnen zullen Sinterklaas in het weekend
vieren of op maandag 5 december. We geven het eerste uur geen vrij op dinsdag, maar soms verslapen kinderen zich
weleens!

Kerstviering:
En dan gaan we al snel weer over naar kerst. Op donderdag 22 december vieren we kerst op school van 17.30 uur tot
19.00 uur. Kinderen komen dan op school voor ons jaarlijks kerstdiner. Meer informatie volgt later.
Op vrijdag 23 december begint de kerstvakantie om 12.00 uur tot maandag 9 januari 2017.

Bureaustoelen:
We hebben nieuwe Arbo stoelen gekregen voor de leerkrachten in alle groepen. De stoelen die over zijn, staan in de
speelzaal en zijn te koop voor 10 euro. Als u belangstelling heeft, kijkt u gerust even. Het geld mag u bij de directie
inleveren.

Vreedzame school:
De groepen 1 t/m 6 werken met kletskaarten van de methode: vreedzame school. Dit is voor ouders en kinderen
thuis. Als we een nieuw thema starten krijgt u een kletskaart via digiduif verstuurd. Het is fijn als u thuis nog eens
bespreekt wat er op school behandeld wordt.

Jas kwijt!
Imran Tesudale uit groep 4 is al een tijdje zijn winterjas kwijt. Hij heeft echt goed gezocht en navraag gedaan in de
klas en de hele school, maar nog steeds is de jas zoek… Wilt u thuis kijken naar een donkerblauwe winterjas met
capuchon van het merk Antonio Moretto?

Nieuws uit groep 1/2 A
Wat een gezellige tijd is het nu! Eerst hele mooie lampionnen gemaakt en op 11 november hebben wij al op school
geoefend met Sint Maarten lopen. Wat een mooie liedjes werden er gezongen!
Daarna kwam Sinterklaas al gelijk in het land. Op school zagen wij gelijk allemaal boeken met brieven voor iedere
klas. De leespiet houdt zo van lezen en heeft alle boeken al uit! Hoe gaan wij dat nu oplossen…
In de klas hebben wij een echte stoomboot gemaakt waarin de kinderen kunnen spelen. De Sint en de Pieten brengen
elke keer heel wat cadeautjes langs in de klas. Ook hebben wij de slaapkamer van Sinterklaas in de klas met het
grote boek. Daarin worden alle verlanglijstjes geschreven door de kinderen. Het spannendste was toch wel de
pietengym! Er kwamen twee pieten gymles geven. Wij moesten over de daken lopen en cadeautjes door de
schoorsteen gooien.
Nu zijn wij de nachtjes aan het aftellen tot dat Sinterklaas op school komt.
Wij zijn ook nog naar de vest geweest. Een hele mooie voorstelling over dromen. Het was best ver lopen, maar wat
deden de kinderen het goed!
Welkom en fijn dat jullie nu bij ons in de klas zijn: Leilani en Ayahlen.
Nu op naar het laatste stukje van deze gezellige tijd.. Kerst!
Groetjes van groep 1/2A

Nieuws uit groep 1/2 B
Iedereen is ondertussen aan de wintertijd gewend, de dagen worden korter en de spanning stijgt!
In de klas is afgelopen maand een restaurant door de kinderen ingericht. Er is een menukaart gemaakt en het restaurant
had ook zeker een naam. Als je gereserveerd had mocht je plaatsnemen aan het gezellige tafeltje in restaurant de
Eetzaak. Wat hebben we daar lekker gegeten! Een restaurant met goede bediening en een top chef. Jammer genoeg
moest het restaurant gaan sluiten omdat er iedereen alleen maar pepernoten, chocolade letters en marsepein bestelde.
En dat stond jammer genoeg niet op de kaart. Sinterklaas is in het land en overal zien we pieten. Wat is het weer
spannend maar ook erg leuk! Als de pieten dan ook nog met ons komen gymmen en we onze schoen mogen zetten is
het feest compleet. Wat werd er goed naar de pieten geluisterd en zelfs het springen van de hoge kast werd door
iedereen gedaan. Natuurlijk wordt er in de klas geknutseld, geschilderd, gebouwd, gezongen en gedanst rond
Sinterklaas. Volgende maand beginnen we goed met het bezoek van Sinterklaas aan de school, dit is op 2 december.
Daarna stomen we door naar kerst waar we natuurlijk weer samen de kerstboom zullen optuigen, kerstliedjes zullen
zingen en het mooi afsluiten met een gezellig kerstdiner op school. Ook al is dit nog wat ver. Wij wensen iedereen
alvast hele fijne feestdagen toe en een gelukkig 2017!

Nieuws uit groep 3
We zijn alweer bijna in december, wat gaat het allemaal snel. We hebben een nieuw meisje in de groep en dat is
Mabel, ze is in deze buurt komen wonen.
Met veilig leren lezen hebben we de herfstsignalering al gehad en zijn we begonnen met kern 4: we kunnen al heel
veel lezen en schrijven. Met rekenen zijn we al met het derde blok begonnen en zijn we nu bezig met + en –
sommen! En we tellen al tot dertig! De kinderen hebben ook allemaal een rekenrekje gekregen. De muzieklessen met
juf Bertine zijn erg leuk. Sint Maarten is alweer geweest en nu gebeuren er ineens allerlei dingen in de school die met
de leespiet hebben te maken. We hebben een hoek vol met boeken liggen, zodat de leespiet genoeg te lezen heeft en
we zijn ook bezig om met de hele klas een boek voor de leespiet te maken. Ook hebben we pietengym gehad, dat
was heel leuk! We kijken vol spanning uit naar het sinterklaasfeest op 2 december. Daarna komt de rustigere tijd van
het kerstfeest en het kerstdiner op school.

Nieuws uit groep 4
We zijn alweer beland bij de negende spellingregel van STaal (het voorvoegselwoord), dus groep 4 pakt de
categorieën flink aan. Bij rekenen zijn de nodige tafelstickers al binnen en wordt de tafel van vijf geoefend. In de
tekenles zijn prachtige herfstcomposities gemaakt van griezelbeestjes en gevallen bladeren in fraai gemengde
herfstkleuren. En na al die nieuwe Sint Maartenliedjes is het muziekrepertoire nu gericht op Sinterklaas. Voor de Sint
maken we nu speelgoedfolders (met overlap) en Pietkragen!

Nieuws uit groep 5/6
Hoera! Juf Joëlle is weer begonnen! En wat is ze blij dat ze er weer is!
Deze maanden zijn uiteraard erg druk. Eerst hebben we voor 11 november een mooie lampion geknutseld. Het
vouwen van de sterren was nog best lastig, maar uiteindelijk zijn ze wel erg mooi geworden.
Zaterdag 12 november is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland. Dat betekent veel drukte en gezelligheid! We
hebben een Sint boek om in te werken, er zijn mooie tekeningen met houtskool gemaakt, we zijn bezig met een boek
voor de Sint en…. We hebben (gezonde) pepernoten gebakken! De moeder van Stijn kwam ons even helpen, maar
uiteindelijk hebben we het zelf gedaan! We hebben alles afgewogen, het deeg goed gekneed en toen kwam de kunst
nog om de grote bol in zeven eerlijke stukken te verdelen. Hoe we dat gedaan hebben? We hebben de totale bol
gewogen en het aantal grammen door 7 gedeeld. Zo kreeg ieder een eerlijk stuk! Sommige kinderen hadden iets
minder pepernoten, omdat ze tussendoor natuurlijk ook even van het deeg moesten snoepen, hmmmm….

Donderdag 24 november kwamen er leerlingen van Horizoncollege (Sport en beweging) les geven aan ons. Het was
erg leuk! We hebben onder andere geworsteld, een variatie op korfbal gedaan en de handstand geleerd. Dat laatste
was voor sommige kinderen nog best moeilijk, maar toch heeft iedereen het geprobeerd. Knap hoor!

Donderdag 24 november mochten we ook onze schoen zetten. We hebben 3 liedjes HEEL hard gezongen! En het
heeft gewerkt! Voor iedereen was er een klein cadeautje!

Nieuws uit groep 7
Klimmen
We zijn ook naar het Klimcentrum Alkmaar geweest en daarbij mocht je vier keer op een hele wand klimmen. Elke
klimgreep waar je aan greep was een punt en dan moest je op een bepaalde kleur klimmen. Als je een andere kleur
aanraakt, dan heb je een strafpunt. Op 30 november is er nog een extra training en op woensdag 21 december is de
grote finale!

De koppige kogel
We hebben voor geschiedenis kostuums gemaakt voor de foto’s voor de koppige kogel en daarbij hebben we in
scenes gewerkt. Dat heet tableau vivant. De foto’s hebben wij uitgewerkt in een boekje. Daar hebben we een
bijschrijft bij geschreven. De boekjes zijn heel leuk geworden!

Clusius College
Wij gingen naar het Clusius College. Daar hebben we geleerd hoe we broodjes kunnen bakken. Eerst kregen we alle
ingrediënten. Die gingen we mixen. We bleven kneden tot dat het goed deeg was. Toen de broodjes klaar waren
deden we allemaal gezonden dingen op ons brood. Het was heel lekker!
Media masters
Wij zijn bezig geweest met de mediamasters. We leren hoe we om moeten gaan met sociale media. We krijgen
vragen en die moeten we goed beantwoorden. Bij elke 4 antwoorden die we goed hebben, krijgen we jokers. Die
hebben wij ingezet op de finale. Je kon thuis ook mediamasters doen op de computer. Je kon op die manier ook
jokers verdienen voor de klas. Vrijdag 25 november horen we of we gewonnen hebben!
Sinterklaas
Wij hebben met sinterklaas lootjes getrokken en we gaan een surprise maken voor diegene die we hebben getrokken.
We geven ook een cadeautje die degene wil en we maken ook nog een gedichtje. Op school zijn er boeken gestolen
door leespiet! We hebben ook een cadeautje in ons schoen gekregen van sinterklaas. Dank u wel Sinterklaasje!

Nieuws uit groep 8
Brood bakken bij Clusius College
Wij gingen brood bakken bij het Clusius College. We mochten zelf het brood beleggen met gezonde dingen.
Gym van het Horizon College
We hebben gym van het Horizon College gehad. We deden allemaal leuke dingen.
Natuniek presentaties
Voor natuniek doen we niet gewone lessen maar presentaties. Je werkt in groepjes van 3 en je maakt een presentatie
van de les. Zodat andere mensen dingen over die les hebben geleerd.
Sinterklaas
Volgende week woensdag moeten we onze surprise meenemen naar school. Volgende week vrijdag gaan we de
surprises open maken.
Kerst
Aan het eind van de maand hebben we weer het kerstdiner. Iedereen neemt wat te eten of drinken mee.
Gemaakt door: Amy & Jitske

Cultuurtip
In De Vest op zondag 18 december om 14.30 een zeer spannende, zeg maar enge, voorstelling van 4Hoog: ‘Kriep’.
Deze middag zit vol vreemde geluiden, akelige plaatsen en nare figuren. Voor durfallen met stalen zenuwen dus,
maar ook voor nieuwsgierige bangeriken die willen weten hoe toeschouwers bang gemaakt worden…. Vanaf 8 jaar.
Januari is een topmaand: zo is er op 25 januari het Peuterfestival en ‘Snorro’ terug van jaren weggeweest, een
spectaculaire musical van het RO Theater over een antiheld die veel wegheeft van de befaamde Zorro….. Ook vanaf 8
jaar. Voor dezelfde leeftijdscategorie is op 27 januari ‘Potters beesten’, een theaterhit van 25 jaar geleden door
Swarte Kunst.
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