Nummer 7 – 27 november 2018

Agenda
Datum
28 november
5 december
11 december
13 december
14 december

Activiteit
Sintcrea
Sinterklaasfeest
Volgend Schooljournaal
Trouwdag van juf Janieke en Michiel
Kampreünie groep 8
Bijbelonderwijs

Bijbelverhalen voor komende weken:
De Bijbelverhalen die we de komende weken behandelen zijn uit Ruth en Lucas, als we starten met de
Adventsperiode. Het lied wat we leren is “Als je van elkaar houdt” en de Bijbeltekst is Lucas 1:32b “Hij (de engel
tegen Maria:) zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God, de Heer, zal hem de
troon van zijn vader David geven.”
Welkom
Op 26 november is Kiki Twigt 4 jaar geworden. En vandaag, 27 november is Gio Trouwborst jarig. Gio is
het broertje van Nikki uit groep 3. Wat leuk dat jullie bij ons op school komen, heel veel plezier gewenst!
Van de directie
Personeel
Juf Yvonne zal volgende week starten met de re-integratie. Op advies van de Arboarts zal zij niet in groep 3-4
terugkeren, maar in groep 1a-2a. Dat betekent voor zowel groep 1a-2a als voor groep 3-4 een wijziging in de
leerkrachtbezetting.
De ouders van groep 3-4 zijn gisterenavond over deze wijziging geïnformeerd, de ouders van groep 1a-2a hebben
hierover een brief ontvangen. We hopen op een goed en positief vervolg van het lesgeven in beide groepen. We zijn
dankbaar voor de collega’s die extra inzet tonen in deze tijd.
We vragen uw gebed voor de leerkrachten, de kinderen en de school.
Bericht van juf Conny
Van juf Conny ontvingen we het volgende bericht:

Beste ouders,
Via dit schooljournaal wil ik u nog heel hartelijk bedanken voor de verjaardagspost. Afgelopen vrijdag zijn wij in het
Erasmus ziekenhuis geweest, maar helaas is het laatje met pillen voor de juf leeg. Ik wens jullie alle goeds en hoop dat
jullie een fijn Sinterklaas en kerstfeest mogen hebben. Heel veel liefs van de juf. Fijn dat er zoveel mensen voor mij
bidden, blijf dat alstublieft ook doen .
Juf Janieke gaat trouwen
Op 13 december gaat juf Janieke trouwen met Michiel. Juf Janieke gaf vorig jaar les in groep 5-6. Op de trouwkaart staat
een prachtige tekst uit Spreuken 3:3: “Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.” U
kunt juf Janieke en Michiel gelukwensen door een kaartje te sturen naar hun toekomstige adres:
Verzetslaan 73, 3882 HJ Putten.
Paraplubak vol
Bij de ingang staat een paraplubak die inmiddels helemaal vol zit. Als het lang niet regenachtig is, mist u wellicht de
paraplu niet. Wilt u toch eens kijken of er iets tussen zit wat van u is? Paraplu’s die lang blijven staan brengen we naar de
kledingcontainer…
Licht op je fiets
Nu het ’s morgens weer donkere wordt is het van belang dat de fietsverlichting werkt. De politie controleert regelmatig
hierop. Goede verlichting is natuurlijk van belang voor de fietser: veiligheid gaat voor alles.

Zorg dat je gezien wordt!
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Schoolnieuws
Kampreünie groep 8!
Eind september mocht groep 8 op kamp. We hebben er mooie herinneringen aan. Vele
momenten van het kamp zijn op film vastgelegd en daar is een prachtige kampfilm van
gemaakt. De kampfilm (ongeveer een uur) zal met groep 8 en de kampleiding worden bekeken
op vrijdagmiddag 14 december, onder het genot van een hapje en een drankje. De kampfilm
(met de foto’s) wordt daarnaast ook voor elke leerling op DVD gebrand, zodat de kampfilm ook
thuis kan worden bekeken.
Daarnaast is er gewerkt aan de kampkrant. In een groepje van 2-3 schreven de leerlingen hun kampervaringen op van
een bepaald dagdeel. Al deze ervaringen zijn samengevoegd tot een kampkrant met foto’s. In de kampkrant staan dus
alle belevenissen van de leerlingen van elk moment van het kamp. Deze kampkrant krijgen de leerlingen naast de DVD
ook mee.
Jeugdgezondheidsonderzoek groep 7
Vorige week woensdagochtend 21 november kwam de assistente van de schoolarts allereerst iets vertellen aan groep 7/8
over gezondheid. Groep 8 heeft het gezondheidsonderzoek vorig jaar gedaan. Na haar inleidend woordje, heeft iedere
leerling individueel met haar gesproken. De ochtend was te kort voor alle leerlingen, daarom zal de assistente vandaag
(dinsdagmiddag 27 november) er nog één keer zijn om de laatste onderzoekjes te doen. De ouders van de leerlingen van
groep 7 krijgen hierover later nog bericht van de (assistente van de) schoolarts.
Terugblik Week van de Mediawijsheid (16-23 november): groep 7/8
Groep 8 heeft dit jaar weer deelgenomen aan het spel: MediaMasters. De MediaMasters Game is
een interactieve game die kansen biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met
media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maakten we met elkaar verschillende vragen
en discussieerden wij over van alles wat met social media te maken heeft. Elke speldag werd
begonnen met een spannend filmpje. Vrijdag 23 november zou de finaledag zijn, maar helaas is er een langdurige storing
bij MediaMasters, waardoor we de finaledag niet konden spelen. Ze beloofden ons dat het deze week weer zou werken,
zodat we alsnog de finaledag kunnen spelen. Ten slotte krijgen alle leerlingen een certificaat, omdat ze hebben
deelgenomen aan de thuisopdrachten en de schoolopdrachten.
Sint 2018
Sinterklaasperikelen…..
Vol verwachting klopt ons hart…. Ja, het is weer bijna zover! Sint met zijn Pieten zijn weer
onderweg naar ons land en dus ook naar onze school.
We hebben het een en ander voor u op een rijtje gezet.
 Woensdag 28 november
Sintcrea: de kinderen gaan groep doorbrekend creatief aan de slag.
 Maandag 3 december
Zwarte Piet komt meedoen met de Pietengym van groep 1/2.
 Woensdag 5 december
Eindelijk is het zover… Sint bezoekt samen met zijn Pieten onze scholen.
Om 8.20 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise naar binnen brengen en gaan daarna weer
naar het schoolplein.
De kinderen van groep 1 t/m 4 houden deze ochtend hun jas aan en verzamelen in de klas.
We hopen er met elkaar een gezellige tijd van te maken!
Van de leerlingen
Bezoek Voortgezet Onderwijs scholen groep 8
Elk jaar worden er door verschillende V.O. scholen open lesochtenden of lesmiddagen georganiseerd om de leerlingen van
groep 8 een indruk te geven over hun school. Afgelopen weken heeft groep 8 de Goudse Waarden, het Wellant College en
de Driestar College Gouda bezocht. Bijgaand hun bevindingen. Zie voor alle foto’s en filmpjes van deze dagen de besloten
Facebookgroep.
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Goudse Waarden: dinsdagmiddag 13 november
We gingen met de hele klas op de fiets naar de
Goudse Waarden. Daar zaten we in de aula te
luisteren naar het gepraat van de directeur.
Toen gingen we een spel doen waarbij je in
alfabetische volgorde moest gaan staan. En
daarna moest je tegen over elkaar gaan staan
en elkaar in de ogen kijken en je mocht niet
praten en lachen. En toen gingen we nog één spel doen en dat was dat je tegenover elkaar
moest staan en je zelf moest voorstellen. Daarna gingen we wiskunde doen. Daarmee moesten
we een blad invullen wat voor vorm het was en wat die vorm had. Bij gym gingen we boksen,
op de trampoline springen, darten, tafeltennis 🏓 en ook bokjespringen. Toen waren we klaar met gym. Daarna gingen we
economie doen. Daarmee gingen we een quiz doen over bedrijfslogo's. Als je dacht dat het goed was, moest je je petje
op doen en fout af doen en we moesten een chocoladeletter in pakken. Als laatste vak hadden we geschiedenis. We
moesten de goede kaartjes van elk onderwerp bij elkaar leggen en we hadden alles goed. Het moest ook in volgorde.
Groetjes Jerry en Daan
Wellant College: maandagochtend 19 november
Wij (groep 8) zijn naar het Wellant College gegaan. Het was er heel erg leuk en gezellig. Je kreeg met een 2 of 3 tal een
stikker met een letter er op, van de andere scholen ook. Vervolgens werd je nummer opgenoemd. Toen vormde je met de
andere kinderen van andere scholen een groep. Met die groep ging je verschillende vakken doen. Per groep moest je met
je groepje 3 vakken doen van 40 minuten. Bijvoorbeeld deze vakken: koken, techniek, gym, bloemen, beeldenvorming en
wiskunde. Dat was leuk.
Groetjes: Karin, Emma-Sophie en Julia

Driestar College: donderdagmiddag 22 november
We gingen lunchen op school . Onder het lunchen liet meester de weg naar de Driestar zien. Daarna gingen we op de
fiets naar de Driestar. Ze zetten onze fiets op het schoolplein. We gingen naar binnen naar de aula en openden de middag
met elkaar. Als eerst kregen we Duits. We leerden tellen in het Duits. Daarna gingen we naar wiskunde. We moesten
allemaal ruimtefiguren leren, zoals een prisma. Ook kregen we een blad met vragen. Je moest zo snel mogelijk
antwoorden vinden op die vragen. Met de uitkomst, kon je een kluisje openmaken. In dit kluisje zaten snoepjes die de
vorm van een ruimtefiguur hadden. Als laatste hadden we het vak geschiedenis. We praatten over de geschiedenis van
Sinterklaas. We sloten af in de aula en kregen allemaal nog een lekkere wrap. Ten slotte een groepsfoto maken en toen
gingen we weer naar huis.
Groetjes Shekinah, Lieke en Arjan
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Interessante websites
Graag vermelden wij hier een aantal websites die voor u interessant kunnen zijn:
Naschoolse opvang Royal Kids Home: www.royalkidshome-krimpenerwaard.nl
Bibliotheek Krimpenerwaard: www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl
Peuterspeelzaal de Rakkertjes: www.quadrantkindercentra.nl/locaties/rakkertjes
Centrum Jeugd en Gezin: www.cjggouda.nl
Spreekuur leerkrachten
Groep
1a-2a
1b-2b
3-4
5-6
7-8

Leerkracht(en)
Rianne/Yvonne
Hannah
Jannie
Lizeth/Alice
Robert
Directie
IB

Tijdstip
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur
Graag volgens afspraak
Graag volgens afspraak

Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen met aansluitend meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksteren
Zomervakantie
Overig: lesvrije (mid)dagen
Studiemiddag
Studiedag
Studiedag

Ma 24-12-18 t/m vr 04-01-19
Ma 25-02-19 t/m 01-03-19
Vr 19-04-19 t/m vr 03-05-19
Do 30-05-19 t/m vr 31-05-19
Ma 10-06-19
Ma 22-07-19 t/m vr 30-08-19
Maandagmiddag 11-02-19
Vrijdag 07-06-19
Woensdag 03-07-19
Tenslotte

Tenslotte wens ik u, mede namens het team, goede weken toe! A. Vaatstra-Bukman, directeur
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