Nieuwsbrief vrijdag 21 december 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●

23 december tot 3 januari
9 januari
10 januari
23 januari

Kerstvakantie
Bibliobus
Nieuwjaarsdisco
Bibliobus

Kerstknutsels en kerstviering:
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een mooie afsluiting van de week voor Kerst. We
hadden veel ouderhulp bij de kerstworkshops. Ouders en de kinderen hadden weer enorm
hun best gedaan met het bereiden van lekkere hapjes voor het Kerstdiner. Na het eten
heeft juf Suzanne het Kerstverhaal voorgelezen en hebben alle groepen daarbij een lied
gezongen. Het was ook bijzonder en leuk dat voor de tweede keer de peuters aan het
kerstdiner hebben deelgenomen. Verder wil ik iedereen erg bedanken voor zijn inzet bij
deze activiteiten. We gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en daarom wil
ik u namens het team fijne kerstdagen toewensen en een mooi begin van 2020.
Foto’s:
De foto’s van het Sinterklaasfeest en kerstfeest zijn te zien op onze website: OudersMgR
Lezen in de vakantie:
Wist u dat lezen erg leuk kan zijn? In de bijlage bij de nieuwsbrief hebben we een aantal
sites gezet zodat kinderen tijdens de Kerstvakantie hun leesniveau op peil houden. We
willen dit als team erg aanbevelen. Verder uitleg vindt u in de bijlage.
Naschoolseactiviteiten:
Op 16 januari begint de tweede periode van de naschoolse activiteiten. In de bijlage vindt
u nogmaals de data wanneer deze plaatsvinden en voor welke groepen. Na de vakantie
kunt u de kinderen opgeven bij meester Ivo, graag direct betalen bij inschrijving.
Kerstbomen ophalen:
Op woensdagmiddag 8 januari 2020 van 13:30-15:30 uur kunnen er weer kerstbomen
worden ingeleverd. De kinderen kunnen deze inleveren bij de parkeerplaats bij het
voetbalveld. Voor iedere kerstboom die zij inleveren krijgen ze €0,50.
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Kibeo algemeen
●

Wij willen jullie allemaal fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar wensen!
Fijne vakantie toegewenst namens alle juffen van Kibeo!

Dagopvang
●

●
●

●

●

We zijn druk bezig geweest met het thema ‘’Kerst’’ de afgelopen weken. We
hebben weer mooie kerst knutsels gemaakt, kerst spelletjes gedaan, liedjes
gezongen en boekjes gelezen!
Leuk dat jullie afgelopen week allemaal in je mooiste kerstkleren naar de opvang
kwamen!
Wij hadden een geslaagd kerstdiner/feest samen met school en de oudste peuters.
Bedankt voor al het lekkers wat jullie hebben meegenomen en dat jullie er allemaal
waren!
Niet alle knutsels gaan altijd mee naar huis. Wij bewaren vaak wat voor in de
plakboeken. Deze worden mee naar huis gegeven als de opvang stopt/kinderen naar
school gaan.
Na de kerstvakantie zullen wij een start maken met het thema ‘’Hatsjoe’’.

BSO
●
●
●

Wat hebben jullie afgelopen weken mooie kerst knutsels gemaakt vol met glitters!
De studiemiddag was geslaagd! Van nagels lakken tot verstoppertje in de school.
Na de kerstvakantie beginnen wij met het thema ‘’ Winter Wonderland’’. We zullen
de BSO dan weer mooi maken met versieringen en knutsels!

Groep 1/2:
●

●
●

●

●
●
●

Wat hebben de kinderen prachtige herders, schapen, koningen, het kindje Jezus,
Maria en Jozef getekend! De kerststallen zijn super mooi geworden. En de kinderen
zijn terecht super trots op hun resultaat!
We hebben 20 voorwerpen verzameld, die beginnen met het woord kerst… Hartelijk
dank voor het meebrengen van de spullen.
Gisteren waren er de kerstworkshops. De kinderen mochten een week geleden
kiezen uit 10 knutsels. De vraag was: welke vind je het mooist en zou je wel willen
maken? De kinderen zaten daardoor verspreid door de hele school en… vonden dat
erg gezellig! Wat een mooie resultaten! Ouders, bedankt voor jullie hulp hierbij.
Hartelijk bedankt voor alle lekkere hapjes voor de kerstviering. We hebben er fijn
van gesmuld en wat wat het gezellig: met de hele school en de peuters samen eten
in een sfeervolle hal. Oudervereniging; bedankt voor jullie hulp hierbij.
We hebben kerstliedjes geleerd en die tijdens het kerstverhaal laten horen.
Daarna met een lichtje naar buiten om voor alle mensen te zingen. Het was een
mooie belevenis.
We willen iedereen een hele fijne vakantie, fijne Kerstdagen en heel veel geluk
toewensen voor 2020! Tot volgend jaar!
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Groep 3/4:
●

●
●
●
●
●
●

In de afgelopen twee weken zijn we druk in de weer geweest met knutselen en
tekenen. We hebben kleurrijke kerststerren en een kersttakje met kaarsen
gemaakt. Verder hebben we met ecoline een kerstboom ingekleurd.
Vrijdag krijgen de kinderen de gemaakte spullen mee naar huis.
We konden dit doen omdat in de periode zo voor de Kerst de meeste vakken een of
twee inhaalweken hebben.
Na de kerstvakantie gaan we beginnen (of gaan we verder) met de kernen 4 van
rekenen, taal en spelling.
Elke dag hebben we geoefend om de liedjes van de kerstviering goed mee te
kunnen zingen.
Tijdens de workshops hebben we heerlijk geknutseld; wat zijn de dingen die we
gemaakt hebben toch mooi geworden.
Ook wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie toe. En de beste
wensen voor 2020.

Groep 5/6:
●
●
●

●

●
●

●
●

De afgelopen weken hebben we volop aan Kerst gewerkt. Zo hebben we allemaal
een kerstster gemaakt en een mooie ‘tovertekening’ over Kerst.
Ook hebben we Kerstliedjes geoefend die we gisteren hebben laten horen.
Deze week hebben we weer een tafel tempotoets van de tafels 0 t/m 10 gedaan in
beide groepen. Deze toets doen we vanaf nu elke maand 1 keer. We kunnen dan
goed zien welke tafels we nog goed moeten oefenen en we zien dat we vooruit
gaan qua snelheid.
Na de kerstvakantie werken we verder aan thema 4 van rekenen, taal en spelling. In
de 2e helft van januari starten we met de Cito toetsen van midden groep 5 en
midden groep 6.
Na de kerstvakantie zal de leesconsulente weer in onze groep komen. Ze komt elke
week op dinsdagmorgen boeken- en leestips geven. We kijken er al naar uit!
Tijdens de kerstworkshops hebben we mooie dingen geknutseld en ‘s avonds
natuurlijk gesmuld van al het lekkers wat iedereen meegenomen had. Als afsluiting
zongen we samen kerstliedjes. Het was gezellig! Ouders bedankt!
Vandaag hebben we nieuwe plaatsen gekregen in de klas. Alles staat nu klaar om na
de vakantie een frisse start te maken.
We wensen iedereen een fijne vakantie toe en tot ziens in het nieuwe jaar!

Groep 7/8:
●

●

We kijken terug op een hele geslaagde kerstviering. We hebben samen genoten van
de heerlijke hapjes, fijne sfeer en de mooie liedjes die we samen gezongen
hebben.
In de klas hebben we ook veel aan kerst gedaan, geknutseld, gezongen en een
kerststukje gemaakt. Graag ontvangen we na de vakantie de bakjes van u terug,
zodat wij die volgend jaar weer met de kinderen kunnen vullen.
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●
●

●

●

●

Na de vakantie gaan we verder met thema 4 voor rekenen, taal en spelling. Midden
januari begint bij ons ook de Cito M7 en M8.
De leesconsulente komt weer met leuke boekentips na de vakantie. De kinderen
moeten ook allemaal de komende maanden een boekbespreking houden, ze weten
zelf wanneer.
23 januari mag groep 8 naar het Pontes VMBO om een middag de school te ervaren
‘in bedrijf’. We zoeken nog ouders die kunnen rijden, van ongeveer 12.15 u (12.40u
u moeten we op het Pontes zijn, tot 16.00 u,) dit kunt u aangeven bij de juffen.
De kinderen die meegaan (afhankelijk van het beschikbare vervoer) blijven 23
januari op school en direct na de lunch vertrekken we. We zijn pas rond 16.00 u
weer terug op school.
Hele fijne kerstdagen toegewenst en onze beste wensen voor 2020, tot volgend
jaar!
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