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Feest van Geven en Ontvangen

Kerstviering
De activiteitencommissie en de leerkrachten zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de kerstviering.
De kerstviering vindt plaats op donderdag 21 december om 19.00 uur in de PKN kerk in Aalden.
De deuren van de kerk zijn om 18:45 uur open voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Het thema van de viering is “Kerst, feest van geven”.

Kerstcrea-ochtend
Volgende week woensdag 13 december is het zover. Onze kerst-creaochtend. Samen een gezellige ochtend
knutselen om in de kerststemming te komen.
Voor deze ochtend moeten de kinderen de volgende spullen meenemen. (voor zover mogelijk):
- Een bakje o.i.d. om een kerstbakje in te maken.
- Versierselen voor het kerstbakje.
- Kerstgroen; te denken valt aan klimop, taxusgroen, spar, den
- Een glazen (jam)potje met deksel. Geen “Olvarit”potjes.
Wij zorgen voor oase, kaarsen en overige materiaal. Bent u in de gelegenheid om te helpen, geef dan zsm
uw naam door aan de leerkracht van uw kind.
De hulpouders worden woensdag om 8:30 uur op het grote leerplein verwacht voor nadere instructie. Om
9:00 uur beginnen we met de activiteiten.

Nieuwjaarsvisite
Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, maandag 8 januari 2018 zouden we het erg fijn vinden
om niet alleen de kinderen, maar ook de ouders/verzorgers in school te ontvangen.
We nodigen daarom u allen uit om met uw kind(eren)naar school te komen van half negen en tot
negen uur om het nieuwe jaar te openen, elkaar te ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Wij zorgen ervoor dat de koffie, thee en limonade en een verrassing klaar staan op het leerplein. Na
9 uur gaan de kinderen naar hun eigen lokaal en beginnen de lessen in het nieuwe jaar.
We hopen velen van u te ontmoeten.
Bericht van de activiteitencommissie:
Vooraankondiging voor de ouders van alle leerlingen:
Op zaterdag 20 januari a.s. gaan we vanaf 9.30 uur de ramen van het schoolgebouw wassen.
Noteer dit alvast in de agenda, wij rekenen op jullie!

Nieuws groep 1,2 en 3
Wat was het weer gezellig tijdens het bezoek van sinterklaas en zijn pieten.
Alle kinderen werden weer verwend met een prachtig cadeau. Jip Jaarsma is ook 4 jaar geworden en komt
nu elke dag. Wat fijn Jip, welkom bij ons.
Het volgende feest staat op stapel: het Kerstfeest. Er is al een begin gemaakt met het versieren van de
gangen door Marileen en Jeanet. Bedankt hoor dat jullie dit elke keer weer zo mooi verzorgen.
Volgende week starten we met het oefenen voor de viering, waarin u natuurlijk van harte welkom bent. Er
wordt komende week een begin gemaakt met de huisbezoeken. Als u nog geen afspraak hebt gemaakt, wilt
u dit dan z.s.m. doen?
Groep 3:
De gesprekken zijn gevoerd over de voortgang in groep 3. Het is fijn om te horen dat alle kinderen met
plezier naar school gaan. De kinderen doen ook goed hun best. Het is toch geweldig knap dat je met Kerst al
boekjes kunt lezen! Vanaf maandag 11 december mogen de kinderen een leesboekje mee naar huis en dit
elke maandag inleveren en weer een nieuwe kiezen. Zo blijft lezen leuk als je een boekje op maat kunt
lezen. Met rekenen gaan we aan de slag met splitspalen, rekenrek, plus en min en tellen wat je niet ziet.
Woensdag 13 december hebben we een kerstcrea. We kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Juf Bernet vervangt juf Ine i.v.m. haar studieverlof.
Dinsdag 26 december wordt Sam 4 jaar. Dit duurt nog wel even maar alvast een hele fijne verjaardag.

Nieuws uit groep 4, 5 en 6
Op 5 december heeft Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan de school. Het was een
gezellige dag waarop iedereen flink verwend is. Groep 4 heeft samen met groep 3 een bezoek gehad van
Sinterklaas en cadeaus mogen krijgen. De kinderen van groep 5 en 6 hebben Sinterklaas geholpen door een
surprise en gedicht voor elkaar te maken. Er was door iedereen flink geknutseld met verschillende prachtige
resultaten. Na al deze cadeaus kwam sint ook nog in het rekenrijk en hebben de kinderen samen met de
Zwarte Pieten gedanst voor Sinterklaas. Beste Sint, hopelijk tot volgend jaar!
Omdat het einde van dit jaar steeds dichterbij komt zijn de rollen voor de kerstviering verdeeld en hebben de
kinderen de teksten mee naar huis gekregen. Komende weken zullen we hier flink mee gaan oefenen.
Volgende week zullen in het rekenrijk de toetsen van blok 3 worden afgenomen en zal er gestart worden met
het nieuwe blok.

Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen dinsdag hebben we een super gezellig sinterklaasfeest gevierd
in de groep.
Prachtige surprises met mooie gedichten erbij.
Alle hulp sinterklazen en pieten, bedankt voor dit gezellige feestje.
Deze week zijn we ook gestart met het
oefenen voor de kerstviering van 21
december. We hebben de rollen
verdeeld. De kinderen hebben de tekst
mee naar huis gekregen om te leren.

Vrijdag 8 december krijgen de kinderen
huiswerk mee voor topografie. 15
december is de toets.
Vrijdag 15 december komt agent Bonhof langs om over de leuke en de
minder leuke kanten van vuurwerk te vertellen.
Woensdag 20 december is er een loopclinic voor
de AaldenRondomme van zaterdag 13 januari 2018.
Die dag graag sportief gekleed op school komen.

Verjaardagen
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Belangrijke data komende periode
November
Donderdag 7 dec

Woensdag 13 dec
Vrijdag 15 dec
Woensdag 20 dec
Donderdag 21 dec
Vrijdag 22 dec

Maandag 8 januari
Donderdag 25 januari

19:30 Overleg voorzitters en
penningmeesters Schoolkring van Fiers
Scholen op de Schutse
Kerstcrea-ochtend
Wijkagent Hans Bonhoff over Vuurwerk
Clinic Aelden Rondomme groep 4 t/m 8
19:00 Kerstviering in de kerk
12:00 Alle leerlingen vrij; begin
kerstvakantie tot en met 7 januari 2018
Nieuwjaarsinloop van 8:30 – 9:00 uur
Schoolconferentie op de Schutse

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 december 2017.

