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Nr. 6, 7 december 2018
Welkom op school
We hebben een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: Tygo Voesten, Sem en Mees van
Gerner, Finn Offringa en Daan Striekwold zijn gestart in groep 1. We wensen hen een fijne en
leerzame tijd bij ons op school.
Krejafleur
De Krejafleur die we eind september jl. hebben georganiseerd heeft, na aftrek van kosten, maar liefst
€ 594 opgeleverd. Dit geld gaan we gebruiken voor het aanschaffen van materialen, waarmee we het
‘bewegend leren’ kunnen vormgeven. Daarmee zijn we nu een aantal maanden aan de gang en er
zijn bij de leerkrachten veel ideeën over een goede besteding van het geld!
We willen alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s bedanken voor hun bijdrage aan dit bedrag. Extra
dank gaat uit naar de mensen van de Activiteitencommissie die met hun enorme inzet ervoor hebben
gezorgd dat het een geslaagde en gezellige Krejafleur was!
Sinterklaas
Afgelopen woensdag heeft Sinterklaas weer een bezoek gebracht aan de samenwoonschool in Creil.
Hij kwam samen met de postbode aan op het schoolplein. We waren wel verbaasd dat hij zijn Pieten
niet had meegenomen, maar die waren nog hard aan het werk in het postkantoor om alle post van
de kinderen te sorteren. Na een mooie dans kwamen ze aanlopen. De kinderen hebben prachtige
cadeaus gekregen van de Sint en zijn pieten.
We willen alle ouders die hebben geholpen met het inrichten en opruimen van de speelhoeken heel
hartelijk bedanken.
Advent
Afgelopen maandag hebben we de eerste advent met elkaar gevierd op het leerplein. We hebben de
eerste kaars aangestoken. In de adventstijd kijken we uit naar het Kerstfeest. We zingen met elkaar
een lied en we werken over het verhaal ‘de lichtstad’. De komende maandagen zijn er weer
adventsvieringen op het leerplein.
Kersttruien
Op vrijdag 14 december is de landelijke foute kersttruiendag. De leerlingen die het leuk vinden,
mogen op deze dag hun foute kersttrui dragen op school, net zoals de meesters en juffen.
Kerstviering
Op donderdag 20 december tussen 18:15 en 20:15 uur is de kerstviering op school. Dit jaar gaan we
met de leerlingen een kerstfilm maken. Iedere klas toont een deel van het kerstverhaal in de vorm
van een film. U kunt als gezin langs deze stukken film wandelen. Na afloop sluiten we de viering af
met een gezellig samenzijn op het leerplein.
A.s. woensdag ontvangen alle oudste leerlingen een uitnodiging met daarop het tijdstip wanneer uw
gezin mag starten bij de eerste film. We willen u vragen om op tijd aanwezig te zijn.
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Kerstkaarten
Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door. Een kaartje in de brievenbus van een vriendelijke
onbekende betekent daarom veel steun voor hen.
Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL organiseren samen een kerstkaartenactie en wij doen mee.
De leerlingen maken op school kerstkaarten en die versturen we naar het Nationaal Ouderfonds. Zij
zorgen ervoor dat de kerstkaarten worden verstuurd naar ouderen in heel Nederland.
Door deze actie hopen wij dat deze mensen zich wat minder alleen zullen voelen tijdens de
kerstdagen.
Kijk voor meer informatie op www.ouderenfonds.nl/campagnes/stuur-een-kerstkaart
Rekentuin en Words & Birds
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het gebruik van de aangeschafte laptops. Hierbij maken we
gebruik van verschillende software. Een aantal hiervan kunnen de leerlingen ook thuis gebruiken.
Rekentuin (automatiseren rekenen, groep 1 t/m 8) en Words & Birds (Engels, groep 5 t/m 8).
De inlogcodes zijn via de groepsleerkracht op te vragen.
Groep 1-2
De komende weken werken we aan het thema ‘Kerstmis’. De letter ‘k’ wordt aangeleerd.
Groep 3-4
De leerlingen van groep 3 en 4 mogen voor donderdag 13 december een adres mee naar school
nemen om een kerstkaart te kunnen versturen. Dit kan bijvoorbeeld het adres van een opa, oma,
vriend, oom of tante zijn.
We gaan de kerstkaarten op school maken, schrijven en versturen.
Bibliotheek Emmeloord
Kom op woensdag 19 december kerstsfeer proeven bij FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.
Tussen 14.00 en 16.00 uur kan er worden geknutseld, terwijl leerlingen van Cultuurbedrijf
Noordoostpolder verschillende muzikale kerstoptredens verzorgen. De toegang is gratis.
Alles ligt klaar om verschillende mooie kerstprojecten te knutselen: kerstballen versieren of
kerststerren maken om maar wat te noemen! Verder zijn er kleurplaten en kun je genieten van
kerstmuziek en kerstversieringen in de bibliotheek.
Overblijf
Aankomende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december

Fam. Koziarski
Fam. van der Stoop
Fam. Staring
Fam. De Graaf

Maandag 17 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december

Fam. Keen
Fam. Haumann
Fam. Nellestein

Mocht u op een van de dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of
zorg voor vervanging.
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Voor uw agenda:
10 december
13 december
17 december
20 december
24 december
7 januari
7 januari
17 januari
23 januari
31 januari
8 februari

Tweede adventsviering
Kinderraad
Derde adventsviering
Kerstviering
Start kerstvakantie
Nieuwjaarsviering
Luizen pluizen
MR-vergadering
Viering groep 1-2
Kinderraad
Rapporten mee naar huis

Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:
q

15-12 Lisan 12 jaar
16-12 Johna 5 jaar
16-12 Mats 5 jaar
18-12 Jasmijn 10 jaar
20-12 Jurre 6 jaar
20-12 Sander 7 jaar

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling.
We vinden het belangrijk
dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens
de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht
hiervoor bij de keuze van
traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën in de groep.
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