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Kerst
En dan is het zomaar opeens al kerst 2018! Sinterklaas weer
het land uit. De kersttijd op school achter de rug en de
kerstvakantie voor de deur.
Vanmorgen heeft iedere groep op eigen wijze invulling
gegeven aan het kerstfeest. De kinderen hebben samen
met de leerkrachten genoten van het kerstontbijt, de
verhalen en de mooie muziek. Als school hebben we in de
hal gezamenlijk liederen gezongen en zijn er lichtjes
doorgegeven. In de week voor de kerst zijn er
kerstconcertjes geweest. Ouders en collega’s, bedankt voor
de invulling hiervan. Ontzettend fijn om met elkaar te
genieten van de verschillende klanken en geluiden die bij
kerst horen. Verder is in de hal een wensboom opgetuigd.
Alle leerlingen hebben de gelegenheid gekregen een wens
in de boom te hangen.
In onderstaande brief en flyer wordt u uitgenodigd voor een kerstvoorstelling. Een echte
aanrader.
Voor het negende achtereenvolgende jaar organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een
unieke kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het ezeltje uit de kerststal
vertelt het kerstverhaal. Aan de dienst werken diverse amateurtoneelspelers, jongeren en
volwassenen uit de Nieuwe Kerkgemeente mee. De teksten zijn geschreven door ds. Evert Jan
Veldman. Ook is er veel aandacht voor muziek. Voorgaande jaren kwamen er zo’n 600
kinderen en hun (groot)ouders op het evenement af. We hopen dat het er dit jaar minstens
zoveel zullen zijn. Daarom geven we dit jaar ook weer twee voorstellingen: om 17.30 uur en
om 19.00 uur.

CSBO

De Kimkiel

Ateliers

Tijdens het thema: ‘Huis en haard’ is gewerkt aan verschillende opdrachten. Hierin zijn de
feesten: ‘Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst’ uitgebreid aan bod gekomen. In de onderbouw
is in ieder atelier aandacht besteed aan het aanleren van de maanden en seizoenen. Verder
hebben leerlingen kerstkoekjes gebakken in de smulkeuken, een rap gemaakt bij muziek,
geschilderd en gevlochten en bij wereld een eigen huis ingericht. Bij taal en drama hebben
de leerlingen zich mogen verkleden. In de bovenbouw hebben de leerlingen gewerkt in de
naaldbomenhoek bij natuur, een kerststal ingericht bij aardrijkskunde en bonbons gemaakt
in de smulkeuken. In het geschiedenisatelier hebben de leerlingen dorpen van klei gemaakt
en bij techniek was het kerstkaartje met LED verlichting een groot succes. Bij muziek hebben
de leerlingen in de dancehoek gewerkt met buttonbass.

Sterrenmuur
Sabien uit Patrijspoort heeft een certificaat voor judo gehaald. Ze heeft bij haar witte band
de oranje slip gehaald. Super Sabien!

Zilveren weken
De eerste twee weken na de kerstvakantie noemen we de zilveren weken. De zilveren
weken zijn een vervolg op de gouden weken. De gouden weken staan in het teken van
kennismaking, sfeer in de groep en de groepsdynamiek. Daarnaast leren de kinderen hun
(nieuwe) bouw kennen en de daar bij horende leerkrachten. Na de kerstvakantie hebben we
vaak te maken met nieuwe leerlingen en is er twee weken geen school geweest, daarom is
dit een uitstekend moment om met elkaar weer een korte herhaling te doen van de gouden
weken. Dit noemen we de zilveren weken.
In de komende weken willen we weer aan een aantal zaken extra aandacht geven:





We werken aan de sfeer in de groep
We werken met de kinderen aan de groepsdynamiek
We bespreken de gemaakte afspraken in de klas
We geven nieuwe leerlingen de kans om de groep en de school te leren kennen.

We vinden het belangrijk dat ook de ouders hiervan op de hoogte zijn, zodat u hier ook
thuis eventueel aandacht aan kunt besteden.

Verkeer
Graag willen we even opnieuw de verkeersafspraken rondom de school onder uw aandacht
brengen.
De rotonde kan voor schooltijd gebruikt worden als kiss and ride. Wilt u uw kind in de groep
brengen? Dan kan de auto geparkeerd worden op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen.
De auto’s mogen daar staan, behalve ma/di en do van 13.30-14.20 en woe/vrij van 11.3012.20. Ook kan er bij het Boegbeeld geparkeerd worden. Wilt u dan wel gebruik maken van
het zebrapad? Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen op de fietsbrengen. Graag altijd
oversteken bij het zebrapad. Indien iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dan de afspraken
aan diegene doorgeven? Laten we een voorbeeld zijn voor elkaar.
Na schooltijd worden de kinderen met de fiets tot en met het zebrapad gebracht. De taxi’s
mogen pas rijden als de fietsrij voorbij is. Als u met de auto bent, wilt u dan ook wachten tot
de fietsrij voorbij is? Het is soms best onoverzichtelijk en druk met de verschillende
verkeersdeelnemers. Tot nu toe gaat het nog altijd goed, en dat is fijn! Ook in 2019 willen
we het graag zo houden.

Judo
Mocht uw kind na de judo-clinics dermate enthousiast zijn geraakt dat hij of zij hieraan een
vervolg wil geven, dan kunt uw zich opgeven zoals aangegeven op onderstaande flyer.

Agenda januari 2019
21 december
24 december

Maandbrief december
Kerstvakantie van 24 december t/m 6 januari

Maandag 7
januari

Weer naar school

Start zilveren weken
Maandag 7

Luizencontrole

V.a. 14 januari

Twee weken toetsen (CITO rekenen, begrijpend
lezen, spelling, AVI en DMT.
Maandbrief januari
Nationaal voorleesontbijt

25 januari
30 januari

Wij wensen u
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