Even bijpraten……
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Algemeen

Het is een gezellige tijd in
de school. Zo tegen de
decembermaand aan wordt de
school mooi versierd door de
ouderraad. In de
groepen wordt tijdens
crea gewerkt aan
sinterklaasversiersels en
later in de maand zijn we
natuurlijk druk met kerst.

Personeel

Juf Rebecca komt steeds
meer uren werken. We zijn blij dat het
deze kant opgaat. We wensen haar toe
dat haar herstel steeds verder doorzet.
Meester Henk is gelukkig weer voor 50%
terug in school. Op de lange dagen komt
hij ’s middags en op de woensdag in de
ochtend. We zijn blij dat hij weer terug is
en hopen dat hij het jaar goed kan
afsluiten.

Afscheid

meester Henk
Na vele jaren hier bij
ons op school gewerkt
te hebben, heeft
meester Henk besloten
van zijn welverdiende
pensioen te gaan
genieten. We gunnen
hem dit van harte en we zullen hem heel
erg gaan missen. Vanaf 1999 is hij
verbonden geweest aan de school en
heeft ontzettend veel werkzaamheden
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verricht. Op 23 december, voor de
kerstvakantie, is er een moment waarop
ouders en leerlingen afscheid kunnen
nemen van hem. U krijgt hierover nog
nader bericht.

Groeien

in de Leesschool
Eén van de kernwoorden
die op de ramen staat en
waar wij in de school hard
met elkaar voor werken.
Kinderen groeien
lichamelijk (o.a. te zien op
de pasgemaakte
schoolfoto’s) en ook in vaardigheden. Dat
laatste hebben we heel mooi gezien bij
de leestoetsen die zijn afgenomen. Mede
dankzij het consequent (voor)lezen
iedere dag, zijn bijna alle kinderen
gegroeid in hun leesvaardigheid. Mooi!

Gezond

Wekelijks krijgen
de kinderen drie
dagen schoolfruit.
Soms wordt er
onbekend fruit of groente aangeboden.
De eerste week een pomelo (wat was dat
lekker!) en deze week rettich (dat vonden
de meeste kinderen niet zo lekker). Het is
heel knap dat alle kinderen het wel
proberen te eten! We zijn nieuwsgierig
welke minder bekende fruit of groente
we nog meer aangeboden krijgen.
Gelukkig zijn er iedere ochtend ouders in
de school die alles schoonmaken en
verdelen.
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Ontwikkelen

Een ruim begrip. Kinderen ontwikkelen
zich op vele manieren en wij mogen daar
in ons onderwijs een bijdrage aan
leveren. Dat doen we bijvoorbeeld ook
door met kinderen buiten de school te
gaan. Zo ging groep 8 kaas leren maken.
Hieronder een
verslagje:
Op 15
november mocht
groep 8 leren
hoe kaas gemaakt wordt. Diewertje van
de kinderboerderij heeft ons deze
ochtend les gegeven. De leerlingen
hebben geleerd over zuursel, stremsel,
wei en wrongel. Vocht uit de kaas laten
lopen en onder de pers het laatste vocht
verwijderd. Ze hebben een vragenlijst
ingevuld over de koeien op de boerderij.
De kaas werd aan de varkens gevoerd
vanuit hygiënisch oogpunt. Het was een
enorm leerzame ochtend!
Bij de kleuters zijn
ze volop bezig
rondom het
thema Sint! De
kinderen kleien
chocoladeletters, pakken cadeautjes in,
bakken pepernoten en maken
verlanglijstjes. Aanstaande maandag
gaan ze zelfs op bezoek bij het huis van
Sinterklaas!

Schoenendozen

Heel veel kinderen hebben al een
schoenendoos ingeleverd met heel veel
spulletjes erin voor kinderen die minder
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hebben
dan zij. Er kunnen
er nog meer bij,
dus heeft uw kind
nog geen
schoenendoos
gevuld met mooie spulletjes? Neem een
lege doos mee van school en lever hem
de komende week gevuld weer in. Zo
hebben we ook oog voor een ander.

Verjaardagen

In de komende periode
hopen de volgende kinderen hun
verjaardag te vieren. Een heel fijne dag
gewenst!
28 november: Femke van Slooten groep 7
30 november: Luana Lin groep 4
30 november: Imran Saiah. Groep 2
3 december: Bilal el Hammouchi, groep 6
5 december: Jillis van Kooten, groep 2
6 december: Christine Natzijl, groep 3
7 december: Rohan Kalloe, groep 5
7 december: Mert Karatas, groep 8
7 december: Anna van Kooten, groep 8
9 december: Ilias Hohoud, groep 3
13 december: Demi Hartman, groep 5
13 december: Adam Omara, groep 5
15 december: Jens Jellema, groep 2
16 december: Bram Visser, groep 7
23 december: Indra Duijveman, groep 5
26 december: Layae Er-raysy, groep 5
28 december: Elifeda Celik, groep 2
29 december: Aya Chaouki, groep 3
29 december: Jamero Schrijvers, groep 2
29 december: Aleyna Uslu, groep 4
29 december: Sohaib Zoggagh, groep 6
6 januari: Charly de Vocht, groep 2
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de
eerste week na de kerstvakantie. We
wensen u een heel goede en fijne tijd toe.
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