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Belangrijke data
3/4 dec: Groep 5 t/m 8 surprises mee naar school
5 dec: Sinterklaasviering
6 dec: Uurtje later starten
17 dec: Groep 6-7-8 Toneelschuur naar Gewoon Held
19 dec: Kerstdiner
22 dec: Kerstvakantie

PBS
Gedragsverwachting

Allemaal architecten
Sinds donderdag is groep 4 bezig met een nieuw thema
van Blink! We duiken de komende periode in de wereld
van de architect. Als het goed is hebben jullie in het
ouderblad al gelezen wat er dit thema allemaal aan bod
komt. Afgelopen donderdag hebben we onderzocht wat
we allemaal mooi vinden aan een huis. Er is zelfs een
eerste schets gemaakt voor een echt eigen droomhuis!
De kinderen waren erg serieus en fanatiek aan het
ontwerpen. Komende donderdag gaan we verder met
ontwerpen, tekenen en bouwen.

Week 49: Elf van jezelf
Week 50: Klassenregels en
wc
Week 51: In de wijk

Cadeautje mee
Donderdag 6 december
mogen de kinderen een
klein, niet breekbaar en stil
Sinterklaascadeautje
meenemen naar school. Het
meenemen is op eigen
risico.

Van alle markten thuis.
De kinderen van groep 3 hebben heel hard gewerkt om
allemaal leuke dingen te maken voor Sinterklaas en zijn
Pieten. Er hangen prachtige tekeningen en kleurplaten in
de klas, er zijn heel veel stoomboten gemaakt van
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Pietenplaatjes bij de
kleuters
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blokjes, en een aantal kinderen heeft een pepernoten
machine gemaakt. Een pepernoten machine die de
pepernoten nog lekkerder maakt.

Ook dit jaar hebben de
kinderen weer met veel
plezier gekeken naar het
Sinterklaasjournaal.
Een paar keer per week
kwam er een bijzonder
pakketje aan in de
kleuterklassen. In het
pakketje zaten steeds
pietenplaatjes. Maar wat
moesten we nu doen met al
die plaatjes. Was het voor
memory of een kwartet??
Afgelopen week werd
duidelijk dat de nieuwe
pieten de plaatjes gebruiken
om te leren lezen. Elk kind
heeft een leesplankje
gekregen en zo konden ook
de kleuters alvast een beetje
oefenen met lezen.

Ouders van 5 t/m 8 opgelet
Het eerste thema van Blink is afgelopen. Maaike, Jelle en
Marjet zijn in overleg wanneer we dit thema voor jullie
ouders willen presenteren. Vrijdag 14 december is de
optie die we bespreken. Er volgt nog een bericht met de
precieze gegevens.

Techniek met het schoencadeautje
Rommelpiet was afgelopen woensdag in de klas
geweest. Alles lag overhoop. Niet alleen de juf kon daar
niet tegen, ook de kinderen vonden dat vreselijk. Maar
dankzij het goede schoonmaakteam van de klas was
binnen 10 minuten weer alles spik en span. Tot we de
schoencadeautjes uit gingen pakken….
Onder het inpakpapier bevond zich een ware bouwplaat
van een vogelhuisje. Deze moest natuurlijk meteen in
elkaar gezet worden. Iedereen ging volle bak aan de
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Op herhaling
Graag
breng
ik
onderstaande informatie
nogmaals onder de
aandacht. De vorige keer
zaten we net in de overgang
van Digiduif naar Social
Schools en daardoor
hebben een aantal ouders
deze informatie gemist.
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slag, maar het bleek toch wat moeilijker te zijn dan
gedacht! Teleurstellingen en irritaties waren even niet
meer weg te denken. Toch had juf 20 doorzetters in de
klas, want iedereen uiteindelijk heeft een vogelhuisje in
elkaar gezet!

Aanvragen verlof
Het aantal verlofaanvragen
voor vakantiedagen buiten
de schoolvakanties neemt
de laatste tijd toe. Ik ben er
door de leerplichtambtenaar
op gewezen dat ik een
meldingsplicht heb bij
ongeoorloofd verzuim. Ik
moet me bij de beslissing
over het verlofverzoek
houden aan de wettelijke
voorschriften. Als ik een
verlofaanvraag afwijs en er is
toch sprake van verzuim, dan
moet ik dat actief melden bij
de leerplichtambtenaar.
Opvallende ziekmeldingen
voor en na een vakantie ben
ik ook verplicht te melden.
Ik verzoek u dan ook om
vakanties te plannen binnen
de schoolvakanties. De
vakanties van dit schooljaar
kunt u vinden op de website
van de school. Natuurlijk zijn
er soms omstandigheden
die het verlenen van verlof
wel toestaan. Kijk eens op
deze site: http://
www.leerplein-mzk.nl/
leerplicht/verlof-aanvragen/
Een verlofformulier kunt u
vragen bij de directie/
administratie.

Schoencadeau in 7/8
Voor het schoencadeau moesten we 21 briefjes met
opdrachten langs. Van kijk in het stookhok, naar beneden
in de schuur en gymzaal, naar zeg de tafel van 8 op en 1
minuut planken. We hebben er een half uur over gedaan,
we hebben veel lol gehad en gelachen. De beloning lag
boven in de kast van juf. Dank u, Sinterklaasje.

Van de kerstelfjes…
Sinterklaas moet nog gevierd worden, maar de Kerstman
staat alweer bijna voor de deur…
Op woensdag 19 december vindt op de Hannie
Schaftschool het kerstdiner plaats. Deze super speciale
avond staat dan in het teken van samen zijn en genieten
van al het lekkers dat iedereen heeft gemaakt. Dit jaar
willen we graag kleine gerechtjes zien, zodat er minder
eten overblijft.
Op maandag 17 december mogen de kinderen een
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Op tijd komen
De dagen worden weer
korter en het is wellicht
lastiger om uit bed te
komen. Toch vragen wij om
op tijd op school te komen
e n / o f u w k i n d ( e re n ) t e
helpen om op tijd van huis te
vertrekken. Om 8:15 uur
gaat de deur open en om
8:25 gaat de bel. Wilt u
zorgen dat u rond de bel op
school aankomt? De lessen
beginnen namelijk om 8:30
uur. Dan pas binnen komen
is echt te laat. Ook veelvuldig te laat komen, zijn we
verplicht om te melden bij
de leerplichtambtenaar.
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bord, beker en bestek mee (met naam). Ook willen we
het gezellig maken met een potje met een
nepwaxinelichtje (te koop bij o.a. de action).
Hoe ziet de avond eruit?
Tijdsplanning kerstdiner woensdag 19 december:
16:45 -17:00 Ouders brengen hun kinderen en het eten
17:00 - 17:45 Eten in de klassen
17:45 - 18:00 Aanstalten maken om naar de voorstelling
van groep 3 te kijken
18:00 - 18:30 Voorstelling groep 3
18:30 – 18:45 Kinderen worden door hun ouders in de
klas opgehaald.
Het kerstdiner is natuurlijk hartstikke leuk voor de
leerlingen, maar wij willen het dit jaar graag ook leuk
maken voor de ouders/ verzorgers. Vanaf 16:45 staat er
voor u een warme chocolademelk of glühwein klaar. Ook
hoort hier iets lekkers bij!
Tot dan! De kerstelfjes
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