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DIRECTIENIEUWS
Ook veel positieve dingen
Raar om ook dit jaar weer zo abrupt te moeten afsluiten. Wij hadden als team hele andere plannen voor de laatste
schoolweek voor de kerstvakantie. Toch kijken wij ook erg positief terug op de afgelopen maanden. Zo zijn wij
begonnen zonder de bubbels en hebben wij een Afrika week kunnen houden met de hele school. Er is een oudercursus
geweest waar ouders elkaar konden ontmoeten. Kinderen hebben geproefd aan het werken met flexplekken. In de
afgelopen weken hebben wij ook gemerkt dat er veel kinderen niet op school waren door corona. De school op deze
manier moeten sluiten is niet fijn, maar voor nu de meest passende oplossing. Wij hopen dat de besmettingen in de
vakantie weer drastisch zullen dalen en dat wij in januari weer alle kinderen op school mogen ontvangen.
Wij wensen jullie allemaal een fijne kerst en een gezond nieuwjaar toe.

De directie: Nicoline en Yvonne

BOUWENNIEUWS
Bovenbouw
Weer een hele nieuwe ervaring hebben de kinderen in de bovenbouw opgedaan. Het dragen
van mondkapjes in de school. Heel veel kinderen doen dit al automatisch. De leukste
mondkapjes hebben wij voorbij zien komen. Van de decembermaand hebben wij toch nog een
gezellige maand weten te maken. Zo waren de surprises dit jaar weer goed verzorgd, heeft de
kerstboom toch nog een weekje gestaan en zijn er kerstverhalen geschreven en voorgelezen in
de klassen. Ook zijn er mooie werkjes gemaakt. De klas van juf Leonie heeft nog een extra
feestdag gehad, omdat juf Leonie in deze bijzondere tijd is getrouwd met haar Bas!

PAG 1

Middenbouw

Onderbouw

In de middenbouw zijn wij met het thema ‘Het ontstaan
van het leven op zee’ begonnen. De aandachtstafels zien
er prachtig uit en met enthousiasme wordt er met elkaar
aan de verwerkingen gewerkt. Muurkranten, kijkdozen
en nog meer moois wordt er aan elkaar gepresenteerd.
De klassen zijn ondanks de korte periode omgetoverd
in kerstsfeer en hangen vol met lichtjes. Met veel
enthousiasme schrijven de kinderen zich in voor de
gymlessen op de donderdag en vrijdag en wordt er volop
genoten van de extra beweegmomenten. Het lezen,
oefenen van de tafels en het klokkijken blijven
aandachtspunten, graag hier ook thuis mee verder gaan.
Wij wensen iedereen, ondanks wederom een rare
decembermaand, fijne kerstdagen en een gezond,
gelukkig en liefdevol 2022.

Wij zijn blij dat we in deze bijzondere decembermaand toch
nog feest hebben kunnen vieren met de kinderen. Eerst is het
sinterklaasfeest gevierd. De onderbouwgroepen zijn om de
beurt langs geweest bij sinterklaas in het speellokaal en
hebben allemaal voor de sint opgetreden. Alle kinderen
kregen een zak pepernoten en de sint heeft de onderbouw
ook twee groepscadeaus gegeven (een prachtige houten
treinbaanset en een mooie set figuren waarmee gewerkt kan
worden met de lichttafel). Deze week genieten we volop van
het kerstfeest. De kerstbomen staan prachtig versierd in de
groepen en de lessen staan in het teken van kerst.
Wij wensen jullie prettige feestdagen en hopen iedereen weer
gezond en wel te zien na de vakantie.

De klassen zijn ondanks de korte periode
omgetoverd
in kerstsfeer en hangen vol met lichtjes.

TEHATEX
Deze periode geeft altijd veel mogelijkheden voor creativiteit.
In OB-2 en OB-3 hebben de kinderen gewerkt met de frotteer techniek: blaadjes onder het papier leggen met de nerven naar
boven en dan met een wasco krijtje eroverheen wrijven. Op het laatst nog met ecoline schilderen. Dat lijkt wel toveren!
In MB-2 hebben wij paddenstoelen bekeken en daarna van klei gemaakt. Grappig om te zien dat bij paddenstoelen de
fantasie nog steeds wordt aangesproken.
In BB-3 hebben de kinderen dromenvangers gemaakt.
Wij waren ook druk met het maken van de kerstversiering, alvast hele fijne feestdagen!

Marieke
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MOESTUIN

De laatste tuinles was op donderdag 25 november. In
december zijn er altijd veel activiteiten in verband met
sinterklaas en kerst. Daarom laten we de tuin een maand
met rust. In de laatste les ruimen wij de tuin op, vegen de
paden aan, ruimen de schuur op en maken het
gereedschap schoon. De tuinhandschoenen worden weer
eens gewassen door een van de moeders (dank weer,
Petra!). Zo starten wij het nieuwe jaar weer fris. Sommige
ouders vragen zich af waarom wij de tuin niet
winterklaar maken. De verleiding is groot: bladeren

vegen en opruimen, planten snoeien, uitgebloeide
bloemen afknippen, eenjarige planten weghalen en de
aarde aangeharkt achterlaten. Toch doen wij dat
winterklaar maken bewust niet, want het is veel beter
voor de tuin en het dierenleven om wat van die ‘rommel’
te laten liggen: een lekkere bladerdeken op de bodem
houdt de aarde warm en het leven in de grond gezond. Zo
hebben we minder onkruid bij de start van het jaar en de
bodem is al warm genoeg om meteen weer te gaan zaaien.
Mooie wintervakantie en ga lekker naar buiten!
Tot volgend jaar.

Anouk

Het is veel beter voor de tuin en het
dierenleven om wat van die ‘rommel’
te laten liggen.

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Wat was het fijn om tijdens de laatste avond van de oudercursus oude bekende en nieuwe ouders te mogen ontvangen. Ik mocht iets
vertellen over de weg naar de mediatheek van peuter tot groep 8. De uitdaging voor mij was om binnen beperkte tijd hierover een
impressie te geven. Er kwamen onder andere vragen over het kiezen van leesboeken bij bepaalde leeftijden. Hoe kiezen de kinderen
op school en hoe kan ik als ouder helpen bij het kiezen van een boek voor mijn kind. Op verzoek hierbij een aantal sites op een rijtje:
•
https://lekkerlezen.nu/ schrijvers en illustratoren geven tips over kinderboeken
•
www.rianvisser.nl over leesbevordering en boekentips
•
www.jeugdbibliotheek.nl met o.a. info voor ouders 'hoe bied je thuis leesplezier'
•
www.indewolken.nl boekentips beginnende lezers
•
www.kinderboekwinkel.nl erg leuke site met veel info beginnende lezer en uitleg AVI
•
www.degrotevriendelijkepodcast.nl op de Waanzinnige Podcast vertellen 6 t/m 12 jarigen over hun lievelingsboeken

Boekenpluim voor de onderbouw:
De Zoete Zusjes vieren Kerst, geschreven door Hanneke de Zoete
Dit jaar vieren de Zoete Zusjes kerst op een wel heel bijzondere manier: ze mogen meedoen met de
lichtjestocht en de levende kerststal in de wijk. Maar er komt een grote sneeuwstorm aan! Zal het
Saar en Janna lukken om het kerstfeest te redden?

Boekenpluim voor de middenbouw:
De beestenbaas, geschreven door Marte Jongbloed en illustrator Iris Boter
Oma Wisse woont tijdelijk bij Wies, want haar ouders zijn veel op reis. Haar oma neemt het niet zo
nauw met de regeltjes en neemt Wies vaak onder schooltijd mee naar de dierentuin. Tijdens een van
die uitstapjes raakt oma Wisse zoek in het nachtverblijf. Wies roept de hulp in van haar twee beste
vrienden. Ze ontdekken dat er nog veel meer mensen zijn verdwenen. Wat is er aan de hand?

Boekenpluim voor de bovenbouw:
Wie achter deze deur verdwaalt, geschreven door R. Kromhout en T. Dragt
De verlegen Laurenzo mag op bezoek bij een beroemde schrijfster. In haar huis ontdekt hij een deur
die op slot zit. Volgens de schrijfster wachten achter die deur onbekende landen, die je alleen kunt
betreden met een visum dat goedgekeurd moet worden door de ambassadeur. Wat wacht er achter
die deur? Er is maar één manier om daarachter te komen…

Astrid
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