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NIEUWSDRIES 
 

 

 

   

Maandag     28 november  

Dinsdag       29 november Arthie afwezig, vervanger in groep 3/4 

Woensdag   30 november  

Donderdag   1 december  

Vrijdag         2 december  

   

Maandag       5 december Sinterklaas; continurooster 14.15 uit; lunchpakket mee 

Dinsdag       6 december Bak voor de voedselbank in de gang 

Woensdag     7 december  

Donderdag     8 december  

Vrijdag            9 december  

   

Maandag 12 december  

Dinsdag 13 december Groep 7/8 naar de voedselbank 

Woensdag 14 december  

Donderdag 15 december Kerstknutselmiddag: met opa’s, oma’s, oppassen 

Vrijdag  16 december  

   

Maandag 19 december  

Dinsdag  20 december  

Woensdag  21 december  

Donderdag  22 december Leerlingen om 12.00 uur vrij; 17.30 uur Kerstdiner 

Vrijdag  23 december Leerlingen om 12.00 vrij: Begin Kerstvakantie. 

   

Maandag 26 december Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari 2017 

 

De schoolreizen en het kamp van groep 5 en 6 en groep 7 en 8 waren een groot succes. Ondanks het 

mindere weer op een paar dagen hebben de kinderen, leerkrachten en hulpouders genoten. We  

 

Algemeen 

 Vijf december valt op maandag. Het feest zal in de ochtend gevierd worden en daarna willen we 

met alle groepen, in hun eigen klas, op school een broodje eten. Geeft u uw kind een 

lunchpakketje mee? Alle kinderen zullen dan om 14.15 uur naar huis gaan.   

 

Pietengym 

Op 1 december zal Maaike Griepsma een Pietengymles geven aan groep 1 t/m 4, in de gymnastiekzaal 

van GSV. De ouders van de kleuters worden vriendelijk verzocht hun kind om 8.45 uur niet op school 

maar bij de gymzaal te brengen. Groep 3 en 4 zullen lopend van en naar de gymzaal gaan.  

 

Voedselbank 

Als goed doel is dit jaar weer gekozen voor de voedselbank. Ook voor jonge kinderen is uit te leggen 

dat  er mensen zijn die het minder goed hebben dan de meesten van ons. Vanaf 6 december staat in 
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de gang de bak waarin u uw bijdrage kunt  geven voor de voedselbank. Groep 7 en 8 zullen de bak op 

13 december naar de voedselbank in Alkmaar brengen waar zij ook een rondleiding zullen krijgen. 

 
 

BERICHT UIT DE GROEPEN 
 

GROEP 1 EN 2:  

In de vorige periode stond de letter “h” (uitgesproken als hu) centraal. Er warden veel spulletjes 

meegenomen die beginnen met de h. Deze periode staat de letter “p” in het middelpunt. De kinderen 

mogen voorwerpen meenemen die met de “p” beginnen. In de kring wordt enthousiast verteld bv over 

de geboorte van de baby’s bij Rick en bij Sabine. Er wordt veel geknutseld, geknipt, gekleurd en 

geschreven. De kinderen maken kunstwerken voor Sint en Piet en in de klas wordt de boot gevuld met 

alles wat Sint en Piet nodig hebben, volgens de kinderen.  Er wordt volop gezongen en hier en daar 

levert dat een leuke verrassing op in de schoen. Op 24 november is op school een gezellige 

Sinterklaasmiddag geweest. De kinderen werden in groepjes ingedeeld  waarbij kinderen van de 

bovenbouw de leiding hadden. Iedereen heeft een schoen versierd, er was film, kleuren met  iets 

lekkers erbij en ook werd even heerlijk gerend. 

 

GROEP 3 EN 4: 

In de groep staan nieuwe en oude regels centraal.  

Wij letten goed op onze zithouding en zijn tijdens het zelfstandig werken helemaal stil als de andere 

groep instructie krijgt. Dit gaat al de goede kant op, maar kan nog beter. Ook letten we nog steeds op 

hoe we met elkaar omgaan. Als deze dingen goed gaan wordt de klas beloond, als het niet lukt wordt 

dit besproken en zo nodig een rollenspel gespeeld. Dit zijn de hoofdregels die wij met de klas hebben 

opgesteld.  

Groep 3 werkt inmiddels in kern 4. De letterlijn wordt steeds voller! Momenteel zijn wij bezig met de 

letter H van Huis. Daarna komt de W van Weg.  

De kinderen van groep 4 gaan binnenkort starten met de tafeltoetsen en boekbesprekingen. De 

boekbesprekingen zijn laagdrempelig en hoeven in principe niet thuis geoefend te worden.  

 

GROEP 5 EN 6:  

Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met Sint-Maarten en Sinterklaas. Alle kinderen hebben 

een leuke lampion gemaakt van papier-maché. Ieder een eigen idee bedacht en uitgevoerd wat tot 

leuke resultaten heeft geleid. Mevrouw Prins gaf ons leuke informatie over de achtergrond van Sint 

Maarten. Ook in de klas zijn we hierop ingegaan. Momenteel zijn we druk bezig met Sinterklaas. De 

lootjes zijn inmiddels getrokken en we verwachten dat elk kind een leuke surprise en rijm zal maken. 

Vol verwachting klopt ons hart! Ook hebben we het sinterklaascircuit gedaan en daarbij heeft elk 

kind zijn/haar schoen leuk versierd. Het was een gezellige middag! Naast deze festiviteiten zijn we in 

de klas begonnen met de boekbesprekingen. De kop is er af! Zo hebben wij al ademloos mogen 

luisteren naar Caja, Eva, Emma. Zij hebben het erg goed gedaan.  

 

GROEP 7 EN 8: 

De klas komt al goed in de Sint sfeer. De kinderen hebben mooie Sint tekeningen gemaakt en deze 

hangen op het prikbord. Verder hangen er grote platen in de klas die de kinderen in mogen kleuren. 

Deze blijven na het sinterklaasfeest hangen, dan worden ze gebruikt voor kerst. Dan mogen er ook 

dingen opgeplakt worden die met kerst te maken hebben. Bent u nieuwsgierig hoe het eruit ziet, kom 

dan gerust even in de klas kijken.   

Verder hebben we deze week aan MediaMasters mee gedaan. De kinderen doen enthousiast mee en 

leren spelenderwijs veel over mediawijsheid. Op vrijdag 25 november is de finale en om 14:00 uur 

kunnen we meteen kijken of we gewonnen hebben.  U zult later horen hoe het is afgelopen.   

Verder hebben we met Bomberbot gewerkt, dit zijn lessen die gaan over programmeren. Deze les zijn 

als proef. De kinderen zijn enthousiast en we hebben bijna de laatste proefles er op zitten.  

De lootjes zijn getrokken. Ik ben benieuwd wat voor mooie surprises er nu weer worden gemaakt en 

minstens zo nieuwsgierig ben ik naar de gedichten!  

 

 

Nieuwsdries 4 komt uit op vrijdag 23 december 


