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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: ananas, mandarijn en een peer. De leerlingen ontvangen het
schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Onderzoek RTL nieuws.
RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar de reultaten van de Eindtoets van alle basisscholen in Nederland.
Wij hebben een 8 gekregen en van alle scholen in Vroomshoop staan we bovenaan. Van alle scholen in
Twenterand staan we op de 2e plek. Van de 6382 basisscholen in Nederland staan we op plek 282. Een
felicitatie voor de leerlingen van onze school. U kunt het onderzoek lezen op:
https://www.rtlnieuws/scholentest
Kerst.
Voor het maken van kerstbakjes in alle groepen zijn we op zoek naar boterbakjes. We gaan in alle groepen
kerstbakjes maken op woensdag 20 december. De Kerstviering is op donderdagavond 21 december, van
17.30 uur tot 19.Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. Net als voorgaande jaren willen we samen met u
weer een warm en koud buffetje voor onze kinderen samenstellen. Deze week ontvangt u een brief, waarin u
kunt aangeven welk gerechtje u voor de groep van uw kind wilt maken. Als iedereen iets maakt, hebben we
een prachtig uitgebreid warm- en koud buffet, met voor iedereen iets lekkers. Natuurlijk zorgen we ook weer
voor gezelligheid op het schoolplein voor onze ouders. U kunt dan net als vorig jaar iets lekkers eten en
drinken bij ons op het schoolplein.
Stakingsactie.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept alle leden in het basisonderwijs op om dinsdag 12 december te
staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De stakingsactie wordt
georganiseerd vanuit het PO-front, waarin alle werknemers- en werkgeversorganisaties zijn verenigd. Het
PO-front eist van de regering geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris
van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig.
Daarnaast willen ze dat het kabinet extra financiele maatregelen neemt voor het aanpakken van de
werkdruk voor leerkrachten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer
onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en
kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen euro nodig. Het merendeel van het team van onze school staat
achter deze stakingsactie. Dit betekent dat alle lessen op dinsdag 12 december komen te vervallen.
Kerstvakantie.
We hebben Kerstvakantie van maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari. Op maandag 8 januari staan we
om half 9 weer voor uw kinderen klaar.
Verkeersveiligheid.
De politie heeft ons laten weten dat ze de komende tijd streng zullen toezien op verkeersovertredingen rond
de school. Wees gewaarschuwd.

GROEP 1/2.
Kerstbakjes maken
Woensdag 20 december willen we graag met de kinderen kerstbakjes gaan maken.
Wilt u uw kind deze dag dan versieringen, groen en een kaars meegeven om een kerstbakje te maken.
Wie van de ouders/ grootouders wil ons komen helpen bij het maken van de kerstbakjes. U kunt zich opgeven bij
juf Elles of juf Dianne. Er hebben zich al wat ouders opgegeven en ook een aantal oma’s.
De kinderen krijgen deze bakjes donderdagavond, na de kerstviering, of vrijdagmorgen mee naar huis. Hoe leuk is
het om tijdens de Kerst een prachtig kerstbloemstuk van uw kind op tafel te hebben staan.
De kerstbakjes worden in boterkuipjes gemaakt, zo heeft iedereen een even groot bakje.
Mocht u er thuis wat hebben liggen, wilt u ze meenemen naar school voor ons. Alvast
bedankt.

Regel van de week: Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn.
Taal:
Groep 1 is verder gegaan met het rijmen. We hebben rijmzinnen in versjes afgemaakt. Daarnaast hebben ze het
verschil tussen ochtend-middag-avond geleerd. Ze zijn bezig geweest met lange en korte woorden. Hoeveel
woorden heeft een zin en welke zin is kort en welke zin is lang.
Groep 2 ging verder met rijmwoorden herkennen en benoemen. Daarnaast hebben ze plaatjes gesorteerd op
eindklank. Wat hoor je aan het eind? We gaan het hakken en plakken van woorden herhalen.
Rekenen:
Groep 1 herhaalde de cijfers 4, 5. Ze leerden ook welke hoeveelheid bij welk getal hoort. Ze zijn bezig geweest
met de buurgetallen tot de 6 of te wel welke buren heeft bijv. het getal 4. Dat is 3 en 5.
Groep 2 kreeg een herhaling van de cijfers 1 t/m 15 en ze zijn bezig geweest met de buurgetallen tot 15.
en,
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
12 dec.
Stakingsdag. Leerlingen zijn vrij.
20 dec.
Kerstbakjes maken.
21 dec.
Kerstfeest.
25 dec. t/m
Kerstvakantie.
5 jan.
GROEP 3/4.
•
•
•

Met groep 3 beginnen we met Veilig Leren Lezen aan Kern 5. De kinderen leren de letters eu, ie, l, ou,
uu.
Beide groepen beginnen met rekenen met Blok 5. Met groep 4 oefenen we de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10.
Wilt u deze thuis ook oefenen? En iedere dag even lezen?
We gaan woensdag 20 december om 10.45 uur kerstbakjes maken.

GROEP 5.
•
•

Spelling. Deze week staan de woordjes van week 14 centraal. De kinderen kunnen thuis ook oefenen in
BLOON.
Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek. Ga voor meer informatie naar
www.bibliotheektwenterand.nl Het is namelijk belangrijk dat de kinderen thuis ook veel lezen.

GROEP 6.
•

Spelling. De komende week staan de woordjes van week 14 centraal. De kinderen kunnen thuis ook oefenen
in BLOON.

GROEP 7/8.
Heeft u onze mooie sneeuwpoppen op Facebook gezien?

