Nieuwsbrief 13: 8 december 2017
Data om te onthouden:
Woensdag 20 december: kerstviering in de kerk vanaf 8.45 uur
kerstdiner vanaf 17.00 uur
Vrijdag 22 december: studiedag, de kinderen zijn vrij.
Maandag 8 januari: luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Dinsdag 16 januari: ouderavond met workshops
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Verandering in de klassenverdeling na de kerstvakantie:
Wij starten met een tweede kleutergroep na de kerstvakantie en juf Krista komt op
24 januari terug van haar zwangerschapsverlof. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de
leerkrachten over de groepen.
Kleutergroep 1/2 A: ma, di, woe José de Boer en do en vrij, Ria Kramer
Kleutergroep 1/2 B: ma, di, woe Wendie Koster. Vanaf 24 januari Denise de Lugt op
do en vrij.
Groep 3:
ma t/m vrij Inge Drost
Groep 4/5:
ma t/m vrij Britta Kemper
Groep 5/6:
ma, di, woe Shalina Groenveld. Vanaf 24 januari Wendy Waasdorp op
do en vrij.
Groep 6/7:
ma t/m vrij Liset Dekker
Groep 8:
ma, en di Mariska Rodenburg. Vanaf 24 januari Krista van der Zee op
woe, do en vrij.
Studiedag leerkrachten 6 december:
Het thema van de studiedag was woordenschatonderwijs. Om het onderwijs goed te kunnen
volgen is het belangrijk voor kinderen, dat zij een grote woordenschat hebben.
Hoe kunnen wij het aanbod van nieuwe woorden vergroten? Dan gaat het vooral om de
betekenis van de nieuwe woorden. Als je niet weet wat fluweel betekent, dan zal je het ook
niet onthouden en fluweel is b.v. wel een woord dat in de Citotoets voorkomt.
Wij hebben kennis gemaakt met het breinleren. Wanneer wordt iets opgeslagen in het brein
en kan het toegepast worden in nieuwe situaties? Het is nodig om een goede instructie te
geven en het liefst met praktische voorbeelden. Als je fluweel koppelt aan de mantel van
Sinterklaas, dan ga je het woord onthouden.
Zo hebben wij door middel van allerlei werkvormen, kennisgemaakt met wat leren nu
eigenlijk inhoudt en hoe de leerkrachten het leren kunnen bevorderen.

Tijdens de ouderavond op 16 januari zal er ook een workshop over breinleren gaan.
Aanwezigheid Jannie:
Maandagochtend 11 december
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Vrijdagochtend 15 december
Dag Sinterklaasje….

Een gezellige ochtend met bezoek van Sint en Pieten. Fijn dat het droog was bij de
aankomst!

Maandag konden alle kinderen de prachtige surprises bewonderen in de speelzaal. Wat is er
hard gewerkt! Op de foto's wat mooie creaties. Iedereen bedankt voor de inzet!
Neten
Tijdens de afgelopen hoofdluiscontrole hebben wij in groep 5/6 nog neten aangetroffen.
De eerst volgende controle voor de gehele school is de eerste schooldag in het nieuwe
jaar maandag 8 januari.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis

Kerst 2017
Beste ouders,
Wij zijn alweer druk bezig met het Kerstfeest! Wij gaan het wellicht iets anders aanpakken,
dan u van ons gewend bent.
Kerststukjes maken
Op vrijdag 15 december gaat de hele school kerstukjes maken! Dit doen wij van 13.30 uur
tot 14.15 uur. Wilt u uw kind de volgende dingen mee geven?
 Een bakje, met naam en steekschuim (graag ook al vochtig)
 Groen (eventueel snoeischaar)
 Een kaars/theelichtje
 Versiering
Geen glitter- of sneeuwspray meegeven!
Woensdag 20 december kerstviering in de kerk
Dit jaar willen wij graag een bezoek aan de kerk brengen. Wij willen u allen (natuurlijk
inclusief opa’s en oma’s) uitnodigen om van 8.45 uur tot 9.45 uur naar onze viering te
komen kijken.
Wilt u achterin een plekje uitzoeken?
Kerstdiner op school
Op woensdag 20 december om 17.00 uur gaan wij weer gezellig dineren op school. Dit jaar
pakken wij het iets anders aan. A.s. maandag hangen er bij elke deur inschrijflijsten, waar
u op kunt aangeven wat u wilt maken voor het kerstdiner.
De groepen 4 t/m 8 moeten zelf voor een bord/beker/bestek zorgen. (Voorzien van hun
naam.) De groepen 1 t/m 3 hoeven niets mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
Wilt u kijken of u het eten op wegwerpschalen/borden kunt brengen? Anders kunt u
uw spullen de volgende dag ophalen in de klas.
Komt u gezellig een gluhweintje drinken deze avond? U bent van harte welkom rond 18.00
uur.
Rond 18.30 uur komen de kinderen naar buiten. Dit zal per groep gebeuren, u hoeft uw kind
dus niet binnen op te halen. De kleuterdeur zal dicht blijven deze avond.
Wij willen er op deze manier weer een heerlijk Kerstfeest van maken!

Uilenmiddag in de Schaapskooi
Zondag 14 december 14.00 uur tot 15.00 uur verzorgt uilen-kenner
Arend de Jong een boeiende lezing over de uil. Na afloop van de
lezing kunnen er uilenballen uitgeplozen worden.
Waar? In de bezoekersruimte van de Schaapskooi, Zeeweg 2 te Bergen.
Woensdagavond 13 december om 19.00 uur volgt er een uilenexcursie
vanaf Duinvermaak.
Hiervoor kunt u zich zondagmiddag 10 december aanmelden.
Kosten: € 2,50 per activiteit.
Kindervakantiespelen
Hallo kinderen van groep 1 en 2,
Ook dit jaar organiseren wij weer de kindervakantiespelen voor jullie.
Zoals ieder jaar, zal dit plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie (week 35).
In de loop van het schooljaar volgt meer informatie.
Wie weet tot dan!
Werkgroep Kindervakantiespelen-kleuters

Kuzuia organiseert:
Een interactieve bijeenkomst voor kids in de kerstvakantie!




Luisteren, voelen en kijken naar geluid
Op reis met een kinderklankreis thema ‘Winter’
Spelen met klank en klankschalen

Kuzuia organiseert de bijeenkomst twee keer namelijk:
donderdag 28 december van 10.00-11.30
woensdag 3 januari van 10.00-11.30

en

Kosten: 12,50 per kind
Bel of whatsapp 06-46496038 Mail: info@kuzuia.nl
De bijeenkomsten vinden plaats op De Eg 2 in Heerhugowaard de
Noord

