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Agenda
Dinsdag 18 december: inloopochtend 8.30-8.45 uur
Donderdag 20 december: Kerstactiviteit
va. zat. 22 dec t/m zondag 6 januari: Kerstvakantie
Maandag 14 januari: Hoofdluiscontrole
Maandag 14 januari: creamiddag
Dinsdag 15 januari: MR vergadering i.p.v. 22 januari
Donderdag 24 januari: 4e nieuwsbrief verschijnt
Vrijdag 25 januari: studiedag team: ALLE LEERLINGEN VRIJ
Zondag 5 mei: 1e Heilige Communie i.p.v. 12 mei 2019
Communiedatum 2019 verplaatst
De eerste Heilige Communie is verplaatst naar
zondag 5 mei 2019.
En niet 12 mei 2019, zoals vermeldt in de kalender.
Vrijdag 1 maart 2019 springmiddag 12.00-16.00 uur in de Kollekamp

Wie durft: Welk kind, welke ouder of opa/oma etc., DURFT
op te treden in welke vorm dan ook, karaoke, dansen, special
act, playback, live, kan zich opgeven bij zijn/haar juf.
Graag liedje aanleveren vóór 23 februari 2019.
Verdere info volgt na de kerstvakantie.
MR-verkiezingen en datum volgende MR vergadering verschoven
In de oudergeleding van de MR verloopt de termijn van Floor Oehlen. Zij stelt zich herkiesbaar. Indien
u interesse heeft in deelname aan de MR wordt u van harte uitgenodigd zich ook kandidaat te stellen.
Bij meerdere kandidaten, volgen er verkiezingen. U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen
aan mr.ondersteboven@innovo.nl. Zie ook het bericht van de MR op Isy.
De eerstvolgende MR vergadering staat op de kalender op 22 januari 2019, maar dit wordt
verschoven naar 15 januari 2019.

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Er is weer veel gebeurd de laatste weken. Lees maar eens wat we allemaal beleefd hebben:
Onze klas was omgetoverd tot een echte sinterklaas klas.
Wat hebben we zoal gedaan?
 De stoomboot geverfd zodat de juf deze in elkaar kon
knutselen
 Vlaggen gekleurd voor aan de vlaggenlijn van de
stoomboot
 Letters geprikt voor op de boot, pakjesboot 11
 Samen de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten
nagespeeld in onze boot
 Inpakpiet spelen in de inpakhoek met behulp van een
verlanglijstje
 Verlanglijstjes schrijven
 Cadeaus leren inpakken
 Sinterklaasbingo
Als afsluiting van de sinterklaastijd hebben we samen pepernoten gebakken!

Dit thema hadden we weer een gezamenlijke activiteit met de peuterspeelzaal.
We hebben samen schoenen geverfd en versierd om deze bij de schoorsteen te zetten.
Het was een gezellige ochtend.
Bezoek aan het landgoed van de Sint
We zijn met de groepen 1 t/m 5 op bezoek geweest bij het Landgoed van de Sint in Schinveld.
Dit was een gezellige, spannende en drukke ochtend.
We hebben diverse kamers bezocht in het Sinterklaashuis, we hebben gespeeld op de zolder en
mochten in de pietenkeuken snoepgoed meenemen voor op school.

Sintviering 5 december
We hebben een super gezellige sinterklaasviering gehad op woensdag 5 december.
Sint en Piet kwamen aan in een laadbak, we hebben samen gezongen en gedanst op het schoolplein.
Daarna is het feest naar binnen verplaatst.
Ook kwam Sint en Piet in onze groep. We hebben gezongen voor de Sint, we hebben de pieten een
super cool dansje geleerd. Sint heeft voor zijn verjaardag een cadeau van ons gekregen; een boek vol

met tekeningen. Sint beloofde ons dat hij dit zou lezen wanneer hij weer in Spanje terug was en
lekker op het strand lag.
We zijn flink verwend met een aantal leuke klassencadeaus!
We kregen een rad van fortuin om allerlei spellen mee te spelen, een nieuwe kassa mét geld voor in
onze winkel en een speeltent voor het anker avontuur.

Sint is net het land uit en we gaan direct door met kerstmis.
Wat staat er nog allemaal op het programma tot aan de kerstvakantie?
- Lekker knutselen voor kerst tijdens de werklessen
- De gymlessen zullen in het teken staan van het oefenen voor
het kerstspel
- Woensdag 19 december uitvoering kerstspel bij Ave Maria
- Donderdag 20 december kerstviering op school met in de
ochtend de Hap-Stap wandeling
- Vrijdag 21 december 11.15u uitvoering kerstspel voor ouders
groep 1 / 2
Verzoekje vanuit de schoolbibliotheek
Iedere donderdagmiddag bezoeken wij de schoolbibliotheek.
Het komt helaas nog vaker voor dat er kinderen zijn die hun bibliotheektas vergeten en zo geen nieuw
boek kunnen uit gaan zoeken. Wilt u er zorg voor dragen dat op donderdag de bibliotheektas mee
naar school komt? Ook als het boek verlengd moet worden graag mee naar school geven, eventueel
met een briefje erbij dat het boek verlengd dient te worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Welkom
Jaylee wordt binnenkort 4 jaar en zal na de kerstvakantie bij ons in groep 1 starten, alvast welkom!
Prietpraat in groep 1 en 2
 De juf heeft een gat in haar panty. “Ik ben juffrouw gatpanty.”
Een van de leerlingen zegt: “Dag juf gatpanty, ik ben meneertje gatsok.”
Hij trekt zijn schoen uit en showt zijn sok (met gat).
 Rondom het sinterklaasjournaal ging het over Hendrik Haan die water uit de Zaan haalt in
plaats van uit de kraan. Een van de leerlingen weet te vertellen: “Mijn papa gaat de kraan
maken, nu halen wij ook water uit de Zaan.”
 Sint is in de kelder van de boot. (het ruim)
 Bij een letterspelletje rondom letters uit je eigen naam, zegt een leerling:
“Juf, weet je waar mijn naam in zit? In giraf!”
Crea middag 14 januari
Op maandag 14 januari 2019 staat de volgende crea middag gepland.
We gaan er weer een leuke middag van maken. Verdere invulling van deze middag volgt.
Voor nu gaan we er een gezellig kersttijd van maken. Daarna genieten van de kerstvakantie.
Bij deze wens ik u allen alvast hele fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!
Groetjes, juf Daniëlle

Nieuws uit de groepen 3 en 4
De laatste nieuwsbrief van dit jaar….
Wat gaat het toch vlug!
Bijna is het al kerst….
Er is hard gewerkt de afgelopen periode. De kinderen hebben hun eerste rapport mee naar huis
gekregen en de rapportgesprekken zijn gevoerd.

We mochten met groep 1,2 en 5 naar het Landgoed van de sint in Schinveld. Dat was een super
geslaagd uitstapje. Dank je wel alle papa’s en mama’s voor het vervoer en de oudervereniging voor
dit leuke aanbod! !!
5 december was ook een super dag!! De sint kwam naar
onze school. In onze klas hebben we allerlei optredens
voor sinterklaas verzorgd en sinterklaas heeft zelfs
meegeswingt op het lied: Sint swingt!!
Er waren leuke spelletjes in circuitvorm die we eerst
deden. We vonden de cadeautjes erg leuk!

In groep 3 werken we met rekenen met een rekenrek. Vijf rode kralen en vijf witte, en beneden nog
eens hetzelfde. Dat is nu ons hulpmiddel om handig te rekenen. Als je 7 op het rekenrek zet, hoef je
niet meer 1,2,3,4,5,6,7 te schuiven, maar kun je in 1 keer 5, 6,7 doen. Tellen met de volle 5 noemen
we dat. Ook zie je dat je 7 kunt splitsen in 5 (rode kralen) en 2 (witte kralen).
Met veilig leren lezen zijn we aan kern 6 bezig. Als we deze kern af hebben, kennen we alle letters.
Dat gaan we vieren!!
We gaan dan een letterfeest houden!!! Hier krijgen de ouders nog aparte info over.
Om goed te leren lezen is goed aanbod, oefening en ontwikkeling op leesgebied nodig.
Het is van groot belang om leeskilometers te maken.
De leesvaardigheid wordt verder geautomatiseerd en versneld.
In groep 4 zijn we druk bezig met tellen met sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal verder en
terug (2-12-22 etc.).
Ook moeten de kinderen weten tussen welke tientallen een getal zich bevindt. Dus bv. 34 bevindt zich
tussen de 30 en 40.
In de komende periode gaan we meer werken met onze digitale leermiddelen. We krijgen namelijk 20
nieuwe Chromebooks tot onze beschikking! Zo hebben we voor rekenen, taal en spelling verschillende
digitale programma`s die als verwerkingsopdrachten kunnen dienen bij de methode. Hiermee kunnen
de leerlingen zelfstandig op hun eigen tempo en niveau gaan werken, maar wel onder controle van de
leerkracht. Elke opdracht die gemaakt word kan worden nagekeken via de computer van de juf of
meester. Hierdoor kunnen we snel zien wat er goed, maar ook wat er minder goed gaat en hierop
inspelen. De kinderen waren tijdens de testronde erg enthousiast, dus we gaan hier met veel plezier
aan werken!

Nu zijn we voor kerst aan het knutselen. Op woensdag 19 mei gaan we kerstwensen ophangen in de
kerstboom op de markt in Geulle. U bent van harte welkom.
Vrijdag 14 december gaan we kerststukjes maken in de klas.
De kinderen moeten die dag meenemen:
- Een kaars
- groen
- versieringen
De juf zorgt voor bakjes en oase. Ook zou het fijn zijn als er papa’s, mama’s of oma’s willen komen
helpen.
Geef dit dan even door aan de juf!

Verder wensen wij iedereen :

En na de vakantie zien we elkaar weer uitgerust
terug!

Groetjes van groep 3 en 4

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Deze keer kort maar krachtig nieuws uit onze groep.
We hebben de afgelopen periode weer enkele leuke activiteiten met de groep mogen beleven zoals
pompoenen uithollen voor St. Maarten, skate-les en Sinterklaas gevierd met surprises.
We hebben bij alle drie de activiteiten genoten van alle gezelligheid.
Zie de onderstaande foto’s.
Verder verwijs ik u naar ISY voor de foto’s van de binnenkomst van Sinterklaas en de foto’s van de
surprise-ochtend.

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Op 16 november ging groep 7 en 8 naar de gemeente Meerssen voor het project Democracity.

Ook het skateproject was een groot succes.

Bij het sporttoernooi van Stella Maris werden we 3e.

Er zijn enorme mooie surprises gemaakt.

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag hebben de kinderen seksuele voorlichting gekregen van mij (Julie stagiaire groep 7/8). Voor
mij is dit een examen voor school. De voorlichting over seks is een examenopdracht over het
ondersteunen van de kinderen bij verzorgende taken. Hierbij zijn een aantal onderwerpen aan bod
gekomen, zoals anticonceptie, menstruatie, zwanger worden, wat is seks en seksuele voorkeuren. Wij
hebben ervoor gekozen om deze voorlichting aan te bieden, omdat we het belangrijk vinden dat
kinderen op de hoogte zijn van dit onderwerp en ze het vaak moeilijk vinden om er met ouders of
anderen over praten.
Er volgen nog 5 andere activiteiten onder andere het onderwerp winter. Dit is ook een
examenopdracht voor mij. De eerste activiteit start morgen. Dit is een sportspel gemengd met een
aankleedspel. De kinderen hebben hiervoor handschoenen, een muts en een sjaal nodig.
Er volgt volgende week donderdag 20-12-2018 een knutselopdracht en dan wordt er een spannend
boek voorgelezen aan de groep. In het nieuwe jaar zal er een estafette sneeuwballenspel volgen en
een winterquiz. Dit project zal duren tot week 3 in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groeten,
Julie Korsten stagiaire groep 7/8
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

