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Informatieavond over schooltijden.

Sinterklaas op ons kindcentrum!
Gisteren bracht Sinterklaas een bezoek aan ons kindcentrum. Ook had hij drie pieten meegenomen.
Na een goede nacht in Venhorst (Sinterklaas sliep een nachtje op de Hoenderhof), werd hij met de
Hoenderhof expres naar ons kindcentrum gebracht. Hier aangekomen werd hij door alle kinderen heel
enthousiast ontvangen en mochten de allerlei optredens aan Sinterklaas laten zien. Wat heeft de sint
ervan genoten! De oudste kinderen brachten prachtige surprises mee met hele mooie gedichten. Het
was een hele gezellige dag!

Meer foto’s vindt u op de site

Voor meer foto’s kijk op de site!

Informatieavond schooltijden
Maandag 14 januari vindt er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst plaats waarin uitleg wordt gegeven over
het huidige schooltijdenmodel maar ook enkele andere modellen. Vorig schooljaar is er op verzoek van de KCR
een enquête uitgezet onder de ouders met de vraag of we de huidige schooltijden willen handhaven of dat we
mogelijk voor een ander model gaan kiezen. Uit de enquête werd duidelijk dat de meeste ouders behoefte
hebben aan extra informatie over dit onderwerp. Inmiddels is er een werkgroep die zich bezighoudt met
onderzoek naar andere schooltijden en die werkgroep nodigt u graag uit om 14 januari van gedachten te
wisselen over de verschillende modellen. Er is dus nog geen enkele beslissing genomen, het wordt een
informatieve bijeenkomst. Noteer dit alvast in uw agenda!
Bezoek Sinterklaaskasteel groep 3 en 4
Wat heeft Sinterklaas toch een prachtig kasteel. Groep 3 en 4 hebben gezien waar de pieten slapen en zelfs
meegeholpen om lekkere pepernoten met liefde te bakken. Meer foto’s zijn op de site te vinden.

Groep 1 zoekt…
Op 10 december beginnen we in groep 1 met het thema Kerstmis. Tijdens dat thema gaan we in onze klas een
kerststal maken. We zoeken daarvoor oude doeken/ lakens zodat we Jozef, Maria etc. kunnen naspelen en onze
kerststal kunnen aankleden. Dit mag je afgeven bij groep 1. Alvast bedankt.

Muzikaal uitstapje groep 7/8
Maandag 19 November gingen wij naar het theater in Den Bosch. We gingen naar een live show rhythmix van
philharmonie zuidnederland. We werden opgehaald met de bus en gingen samen met groep 7 naar Den Bosch
toe. Toen we aankwamen moesten we eerst een stukje lopen naar het theater. Daar moesten we met een trap
naar boven en eventjes wachten. Toen we naar binnen mochten zaten wij als enige school boven in het theater
op het balkon (het was heel groot). We gingen naar een mooie voorstelling luisteren waar je ook zelf mee mocht
doen met geluiden maken en zingen. Het klonk heel cool als we met de hele zaal meededen. En natuurlijk was
er ook een heel mooi orkest. Verder was het ook best grappig en de mannen van de Percussie hadden
gescheurde pakken aan. Het voelde net alsof je in een Disney film zat. Toen het afgelopen was gingen we nog
naar de grote Sint-Janskathedraal en daar moest je een engeltje zoeken met een telefoon (die juf Janneke nog
nooit gevonden had). Wij hadden het engeltje uiteindelijk wel gevonden. En Daarna hebben we nog even een
foto gemaakt met zijn alle. Toen liepen we terug naar de bus. We hadden het heel gezellig op de weg terug,
want we gingen allemaal liedjes zingen. Uiteindelijk was het een heel geslaagd uitstapje met groep 7 en 8.
Groetjes: Famke en Christine uit groep 8

Ook deze week nieuwe boeken in de BOS…
Deze week hebben we nieuwe informatieve boeken in onze Bieb op School! Boeken over honden, tractors, het
leukste insectenboek, bulldozers.
Daarnaast hebben we de top 10 van boeken van MLP (Makkelijk Lezen Plein) aangeschaft.
Dit zijn aantrekkelijke boeken vooral voor kinderen die lezen niet zo leuk vinden en waarvan we weten dat deze
boeken LEESPLEZIER geven. Er zijn boeken bij zoal: Ridder Rik, Dagboek van een muts, Tante Troela, Het weetjes
stripboek voor jonge lezers, Weerwolfbommetje van Paul van Loon, en zo nog meer…
VEEL LEESPLEZIER

Niet vergeten: Elke woensdag om 12.15 uur kun je boeken lenen om mee naar huis te nemen!

Opvang en peuterwerk
Deze weken zijn we druk bezig geweest rond het thema Sinterklaas. Woensdag hebben we hem zelfs
echt ontmoet. Dit vonden de meeste van onze kinderen erg leuk, maar toch ook wel spannend! Verder
hebben we al veel boekjes gelezen over sinterklaas. We hebben ons zelf verkleed als sinterklaas en
piet. We hebben de baard van Sinterklaas gemaakt met scheerschuim en een mooie stoomboot
geknutseld. We hebben nog steeds veel plezier met het thema, dat nog een weekje doorgaat.

Nieuws van instellingen en verenigingen

