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Knutselinloop gr 1/2, 8.30-9.00 uur
Sinterklaas komt op bezoek
Studiedag, alle leerlingen basisschool vrij

Algemeen
We willen graag uw aandacht vragen voor het volgende:
We merken dat in veel groepen kinderen op de valreep of nèt te laat binnen komen.
Dit zorgt ervoor dat de lessen niet op tijd of onrustig starten.
We willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt zodat we de dag ontspannen
kunnen beginnen. Dat is zeker in deze spannende tijd geen overbodige luxe!
We rekenen op uw medewerking.
Hulpouders Kerst
De ouders uit de werkgroep Kerst zullen op vrijdagochtend 7 december om 8.30 uur de school gaan
versieren voor kerst. Op vrijdagochtend 21 december wordt alles weer opgeruimd. Heeft u tijd en/of zin
om te komen helpen, schrijf u dan in op de lijst die op de deur hangt bij uw kind. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp.
Groepen 1/2
Gisteren mochten alle kinderen hun schoen zetten op school.
Het was vanmorgen even spannend: zou Sinterklaas vannacht langs zijn geweest?
En ja hoor, natuurlijk heeft hij onze kinderen niet overgeslagen!
De Pieten die met de Sint mee zijn geweest hebben zich prima vermaakt in de klassen! Dat was wel te
zien aan de sporen die zij hier en daar hadden achtergelaten. Gelukkig was de boel samen snel weer
opgeruimd en kon de schooldag weer beginnen.
Groepen 4
In het nieuwe blok van rekenen gaan we leren klok kijken.
De hele en halve uren kwamen in groep 3 al aan de orde.
Nu komen daar kwart voor en over ook bij.
Misschien kunt u thuis hier ook aandacht aan besteden.
Vraag regelmatig aan uw kind hoe laat het is.
De tafel van 10 toetsen we a.s. vrijdag.
Nog even oefenen dus!
Groep 8
De voorlopige adviezen zijn besproken. Alle kinderen zijn weer een stapje dichterbij het voortgezet
onderwijs. Deze week staan de toetsen voor Engels en topografie op het programma. Om de leerlingen
ook voldoende tijd te geven om een mooie surprise te maken hebben ze deze week minder huiswerk
gekregen. Op woensdag 12 december gaan we op schoolbezoek naar het Commanderij College in
Laarbeek. We zoeken nog fietsouders die deze ochtend mee willen.
Groepen 6
In de klassen zijn we deze week bezig geweest met het afronden van ons mission statement (missie).
Samen met de leerlingen hebben we een belangrijk doel geformuleerd waaraan we dit schooljaar extra
veel aandacht willen besteden.
 Het mission statement voor groep 6a is: Wij respecteren elkaar. Wij zijn er voor elkaar in de
klas en daarbuiten. En altijd voelen we ons veilig. Dit heeft de groep heel knap zelf kunnen verwoorden in een mooie zin en op het raam in de klas geschreven.
 De missie voor groep 6b is: Als we lief, positief en beleefd zijn voor elkaar, dan hebben wij een
fijn jaar! Ook deze missie is helemaal zelf bedacht door de leerlingen en hier hebben zij een mooie
poster van gemaakt. Deze hangt achterin de klas.
De klassen zijn inmiddels ook in een behoorlijke Sinterklaassfeer gebracht aan de hand van slingers,
ballonnen en andere knutselwerkjes. De lootjes zijn getrokken en de kinderen kunnen inmiddels thuis
aan de slag met het maken van een mooie surprise of het kopen van een presentje!

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 7
Mediamasters
Afgelopen week was de week van de mediawijsheid. Wij hebben daar aandacht aan besteed door mee
te spelen met Mediamasters, een online spel speciaal voor scholen om mogelijkheden en gevaren van
social media bij kinderen onder de aandacht te brengen. De belangstelling en de betrokkenheid van de
kinderen was hoog en ook thuis werd er door heel veel kinderen aan Mediamasters gewerkt. Het was
daarom erg jammer dat de game een dag voor de finale vanwege technische problemen offline ging.
We hopen de finaledag heel snel alsnog in te kunnen halen.
Surprise
We horen van veel kinderen dat ze al druk bezig zijn met het maken van hun surprises, het schrijven
van gedichtjes en het kopen van cadeaus. We hopen dat iedereen inmiddels begonnen is zodat er volgende week woensdag voor iedereen een mooie surprise is.

