Nieuwsbrief donderdag 21 november 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

26 november
28 november
29 november
2 december
4 december
5 december
9 en 12 december
12 december
19 december
23 december tot 3 januari

Plantdag tiny forest
Bibliobus
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)
Pietengym in De Burcht, groep 1 t/m 4
Sinterklaas op school
Uitreiking 1e rapport groep 3 t/m 8
Rapport middag / avonden groep 3 t/m 8
Bibliobus
Kerstknutsels en kerstviering
Kerstvakantie

Inplantdag Tiny forest:
Op 26 november zal de klas van uw kind helpen bij het aanplanten van het eerste Tiny
Forest van Kwadendamme. Deze bevindt zich tegenover de school. Op deze dag zullen er
heel veel boompjes in de grond gezet worden en uw kind zal hierbij helpen. Uiteindelijk
zullen ruim 90 kinderen op die dag hun steentje bijdragen. Dit kan niet allemaal tegelijk
natuurlijk, dus zijn ze opgedeeld in 2 groepen.
Tussendoor wordt er namens de dorpsraad van Kwadendamme iets te drinken en lekkers
aangeboden aan de kinderen. De kinderen moeten deze dag voor in de kleine pauze dus
niets meenemen.
08:40 – 09:45

Groep 3/4 en groep 5/6

10:30 – 11:30

Groep 1/2 en groep 7/8

Hulpouders gevraagd en kleding
Vindt u het leuk om mee te gaan met de klas om de kinderen te begeleiden bij het
planten? Alle hulp is welkom op deze gezellige en feestelijke dag.
Daarnaast is het goed om te weten dat het planten van bomen een klus is waar je oude
kleren voor aan moet hebben. Of in ieder geval kleding die vies mag worden. Wij adviseren
laarzen en een muts en sjaal. Het is immers eind november!
Mocht het weer echt erg slecht zijn dan is de uitwijkdatum 28 november.
Sinterklaas:
Een echte stal in onze hal! Ozosnel, het nieuwe paard van Sinterklaas, kan niet tegen
water. Daarom hebben Harry Peeters (vader van Tygo en Isa), Martin Hooijschuur (vader
van Jasmijn en Ben) en Tomasz Bolik (vader van Blanka) maandagavond een super mooie
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stal voor hem getimmerd. Ozosnel kan vanaf nu bij ons op school schuilen als het regent,
hagelt of sneeuwt. Mike de Koster (vader van Senna en Levi) zorgde voor pallets en Erik
Leewis (vader van Ruben en Noah) voor paardenspullen. Heel hartelijk bedankt allemaal!
Gisteren vonden we al een zak met trofeeën en cadeautjes zonder naam in de stal, dus ze
weten er al van. En er kwam een piet op bezoek, die veel pepernoten strooide en die
vertelde, dat Sinterklaas dit jaar graag in een bijzonder voertuig naar school komt. Helaas
met de stoomtrein of boot kan niet, maar hoe dan wel. Aan de kinderen is gevraagd of ze
goede ideeën willen opschrijven of tekenen. Dan kan Sint daaruit kiezen.
Op maandag 25 november mogen alle kinderen hun (gym)schoen zetten. Misschien een
goed idee om er dan iets lekkers voor het paard in te doen.
Op woensdag 4 december komt Sinterklaas op school en vieren we feest!

Kibeo algemeen
●
●

In de hal op school staat de stal van Ozosnel! Hier hebben wij van de week al een
kijkje genomen met de kinderen. Wij zullen nog vaak te zien zijn bij de stal!
Een oproep van de ouders van de LOR:

Even voorstellen: Wij zijn de leden van de ouderraad van de Kibeo locatie Sportweg op
Kwadendamme; Imelda Otte, Mariska Kaptein, Rowena le Conté, Monique van 't Westeinde
en Femke Ars. Onze kinderen zitten op het KDV en/of op de BSO. Een aantal keer per jaar
vergaderen wij samen met de juf(fen) van de vestiging en denken we mee over zaken die
te maken hebben met de opvang van de kinderen. Ook helpen we mee met het organiseren
van speciale activiteiten zoals, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Opa en Oma dag en het
juffenfeest. Bij deze activiteiten zijn dan vaak een aantal leden van de ouderraad
aanwezig. Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van de LOR? Vraag dan meer
informatie bij één van de juffen.

Dagopvang
●
●

●

●

We zijn begonnen met het thema Sint! De kinderen zijn druk bezig (geweest) met
het knutselen van pietenmutsen, zichzelf als piet verkleden en liedjes zingen!
Zwarte piet is afgelopen woensdag bij ons op het kinderdagverblijf langs geweest!
We hebben samen met piet liedjes gezongen, onze pietenmutsen bewonderd en bij
de stal van Ozosnel gekeken. Daarna hebben we nog lekker pepernoten en
schuimpjes gegeten die piet had meegenomen!
In de gang op het kinderdagverblijf hebben wij een lijstje hangen met de vraag
welke kinderen er wel of juist niet komen spelen in de kerstvakantie. Zouden jullie
deze willen invullen? Alvast bedankt!
Op dinsdag 26 november gaat school de Tiny Forest (groene speeltuin) aan de
overkant van de school planten. Wij zijn gevraagd om met de oudste peuters mee
te komen helpen. Hier hebben wij veel zin in!

Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

●

Let op! Op de volgende dagen hanteren alle vestigingen van het Centraal
Kantoor en Kibeo gewijzigde openingstijden:
Dinsdag 24 december zijn wij geopend tot 16:30.
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december zijn wij gesloten.
Dinsdag 31 december zijn wij geopend tot 16:30
Woensdag 1 januari zijn wij gesloten

BSO
●

●

●

Ook op de BSO zijn we bezig met het thema Sinterklaas. We hebben al mooie
vlaggetjes gekleurd en deze opgehangen, liedjes gezongen en het
Sinterklaasjournaal gekeken! Natuurlijk zijn ook de kinderen van de BSO al bij de
stal van Ozosnel geweest. Wij hopen dat Ozosnel snel een nachtje bij ons in de stal
zal slapen!
Op de BSO zijn we sinds kort gestart met de grote BSO vragenlijst. Dit houdt in dat
het kindportretje vevalt en hier komt dus de grote BSO vragenlijst voor in de plaats.
Samen met de kinderen vullen wij deze lijst in en houden wij een gesprekje over
wat ze graag op de BSO willen doen, hoe ze zich voelen en wat ze leuk vinden.
Vrijdag 29 november is er een studiedag op school. Groep 1 en 2 zijn hierdoor vrij.
Op het kinderdagverblijf en de BSO hangt een lijstje waar je jouw kind(eren) kunt
aanmelden voor eventuele opvang deze dag!

Groep 1/2:
●
●
●
●

●
●
●

Op vrijdag 29 november zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij i.v.m. een studiedag
(op vrijdag 6 december is er gewoon school).
We gaan elke dag even dag kijken naar die geweldige stal in de hal (zie boven). Zou
Ozosnel er al geslapen hebben en hoe zouden we dat kunnen zien?
Gisteren kwam zwarte piet in onze klas, dat was heel erg leuk! Wat een grappige
piet! En… wat had hij lekkere pepernoten bij zich!
Er worden nog volop voorwerpen meegebracht, die op elkaar rijmen. Piet heeft in
de rijmkoffer gekeken en kon de rijmwoorden met een beetje hulp van de kinderen
vinden. De koffer is nog niet vol, dus er kan nog meer bij….
De pietengym, die door de leerlingen van het Cios wordt verzorgd zal plaatsvinden
op 2 december.
Ook de kinderen van onze groep gaan dinsdag 26 november helpen bij het bomen
planten. Denken jullie aan laarzen en kleren, die vies mogen worden?
Op donderdag 28 november gaan we naar de bibliobus en is er ‘s morgens
boekenkring. Bibliotheekpasje niet vergeten…
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●

●

Op maandag 2 december komen er CIOS-studenten, die pietengym gaan verzorgen
in De Burcht. Willen jullie hiervoor een (sport)broekje en shirtje in de gymtas doen
bij de gymschoenen aan de kapstok?
We gaan stokpaarden maken. Veel kinderen hebben hiervoor al een plastic fles
meegenomen, maar we hebben nog geen stokken (mogen ook rechte takken zijn).
Wie kan ons hieraan helpen?

Groep 3/4:
●

●
●

●
●

Woensdag 20 november is Piet op school geweest. Natuurlijk weer een hele
happening. Na veel liedjes te hebben gezongen en de polonaise te hebben gedaan
heeft Piet ons een hele duidelijke vraag gesteld. Hoe kan Sinterklaas naar onze
school komen? We zijn natuurlijk benieuwd naar alle originele vervoersmiddelen die
de kinderen komen aandragen.
Ook op woensdag 20 november zijn we alweer begonnen in kern 5 van V.L.L. . Wat
gaat het leren lezen toch allemaal snel….super hoor.
Op dinsdag 26 november gaat ook onze groep helpen met het inrichten van de Tiny
Forest, d.m.v. van het inplanten van bomen. Denken jullie aan laarzen en kleren
die vies mogen worden?
Voor onze Sinterklaasknutsel zijn wij op zoek naar schoenendozen met deksel. Als
het kan graag zo snel mogelijk meenemen naar school.
Op maandag 2 december is het Pietengym. In het verleden was dat in het Omnium
in Goes. Dit jaar is ervoor gekozen om dit in de Burcht te doen.

Groep 5/6:
●

●
●
●
●
●

Op woensdag 20 november kwam Piet ook bij ons in de klas. We kregen lekkere
pepernoten en hebben liedjes gezongen en de polonaise gedaan. Nu gaan we
nadenken over een vervoersmiddel voor Sinterklaas. Hoe kan hij naar onze school
komen?
Vrijdag 22 november staat de geschiedenistoets gepland voor beide groepen.
Op dinsdag 26 november hebben beide groepen de natuurtoets van thema 2.
Op dinsdag 26 november gaan we helpen met het planten van de boompjes van de
Tiny Forest. Denk aan kleding die vies mag worden en laarzen.
Inmiddels zijn we nu de tafel van 9 aan het oefenen. De tafelkaartjes worden nog
meegegeven met de kinderen die de tafel nog niet gehaald hebben.
Tijdens muziek oefenen we volop Sinterklaasliedjes. Deze week hebben we de
boomwhackers gebruikt. Zo leerden we goed mee te spelen op het ritme van de
muziek.

Groep 7/8:

●
●

Ook groepen 7 en 8 buigen zich over de vraag hoe Sint naar school moet komen.
Wat past er nu echt bij Kwadendamme?
Op 26 november staat de toets voor geschiedenis gepland.
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●
●

●

We beginnen volgende week met een herhaalweek voor spelling en taal, ook ronden
we thema 3 van rekenen af met een toets.
De kinderen knutselen thuis hun suprise, als ze willen mogen ze wel materialen
lenen van school. Als ze verf willen gebruiken van school moeten ze wel bakjes
meenemen waar we het in kunnen doen.
6 december gaan we naar het Ostrea (was uitgesteld). We zoeken nog wel iemand
om mee te rijden omdat er niet genoeg plekken in de auto van meester Ivo zijn.
Wie kan van vrijdag 12.55 u (vertrek van school) tot 15.00 u (weer terug) rijden en
begeleiden?
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