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Agenda
21 december
23 december
24 december t/m
8 januari

Kerstdiner
Compensatiedag; Alle leerlingen
zijn vrij
Kerstvakantie

MR Verkiezingen

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agenda
Uitslag MR verkiezingen
Pietengym 2016
Groep 5
Kerstbrief (bijlage)
Goed gedaan herhaalweken
Waterweetje

Tijdens de MR verkiezing van 30 november haalden we een opkomst van 40%!
De stemmen waren als volgt verdeeld:
Arthi
7 stemmen
Remco
19 stemmen
Patrick
25 stemmen
Blanco
2 stemmen
Hieruit kunnen we concluderen dat Remco en Patrick gekozen zijn in de MR oudergeleding.

Pietengym 2016!!!
Afgelopen week hebben alle
kinderen flink hun best gedaan
voor een gympietendiploma.
Ook dit jaar was de gymzaal
weer ingericht met klimmen en
klauteren over de daken en door
de dakramen. Glijden van de
schuine pannendak.
Voor de kinderen van groep 1 en
2 was het helemaal feest. Zij
hadden op maandagmiddag ook
pietengym in de grote gymzaal.
Onder begeleiding van een paar
kinderen van groep 8 hebben zij
enorm genoten van alle leuke
onderdelen.
Uiteindelijk heeft natuurlijk
iedereen dit goed laten zien
zodat ze na de tweede gymles
een mooie gympietendiploma
mee konden krijgen!
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Groep 5
Beste ouders en verzorgers. Deze week is het onze beurt om ons voor te stellen. Wij zijn
groep 5 van de Architect en we hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag, woensdag hebben
we juf Chantal. Op donderdag en vrijdag hebben we juf Marjo.
Wil je weten wat wij doen in groep 5? Lees snel verder.
Taal in blokjes
In oktober zijn we gestart met de lessen van Taal in blokjes. De kinderen leren hierbij goed
luisteren naar verschillende woorden. Vervolgens ‘blokken’ ze de woorden en later kleuren ze
de letters in een mapje. Op deze manier krijgen ze inzicht in de Nederlandse taalstructuur en
zal hun spellingsniveau omhoog gaan.
Ze vinden het erg leuk en doen elke keer enthousiast mee.
Hieronder zien we de verschillende klanken die geblokt kunnen worden en zien we een foto
van de kinderen in actie!

Sinterklaas
Dit jaar hebben wij voor het eerst surprises gemaakt! Heel spannend! Wat is nou een
surprise? Waarom maken we eigenlijk een surprise? En het lastigste: je mag niet verklappen
wie je hebt! Dan zijn het twee lange weken. Na veel winkelen, vragen stellen, knutselen,
plakken, verven, inpakken en ‘snot maken’ kwamen ze erachter dat ze ook een gedicht
moesten maken! Paniek! Niet iedereen heeft het gedicht erbij gedaan. Dat was niet erg, wij
zijn al zo trots op onze kanjers! Voor het eerst een surprise maken valt niet mee. Hieronder
zien we het eindresultaat. En het was nog lang onrustig in groep 5…
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Kerstbrief
In de bijlage treft u de Kerstbrief van onze kerstcommissie aan.

“Goed gedaan” herhaalweken
De afgelopen periode hebben we 3 thema’s behandeld. Soms
is een les nog niet helemaal goed gedaan en daarom zijn er tot
aan de kerstvakantie 2 weken waarin er herhaald wordt.
Hieronder herhalen wij de 3 thema’s met inhoud:
Les 4: ‘Opkomen voor jezelf’.
Per groep komt het er op neer dat opkomen voor je eigen
belangen lastig is. De een durft niet hardop te zeggen wat hij
wil, terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij zijn zin
krijgt.
Les 5: ‘Blij met jezelf’.
Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan uit durft te
gaan dat hij de taken en problemen van alledag zèlf aankan,
geeft hem dat rust en ruimte om verder te groeien.
Les 6: ‘Samen spelen en werken’.
Het is belangrijk dat kinderen leren onderhandelen en
begrijpen dat ze daarbij duidelijk moeten zijn over wat
ze zelf graag willen en vervolgens moeten geven en
nemen.
Na de kerstvakantie beginnen we dan weer met een
nieuw thema, maar daar vertellen wij u de volgende
keer meer over.

Waterweetje
Meer dan 2 miljard mensen op aarde hebben geen
toegang tot veilig drinkwater

