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SCHAFTERTJE
Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid

Belangrijke data
16 dec: Bord beker bestek
mee
18 dec: Kerstfeest op school
21 dec: Start Kerstvakantie
6 jan: Weer naar school

PBS
Gedragsverwachting
Week 51: In de wijk
Week 2: Klassenregels en wc
Week 3: Elf van jezelf

Talenten
Week 51: Creative maker
Week 2: Bezige bij
Week 3: Groepsdier

Fijne feestdagen
Het kerstfeest is nog in volle gang met als hoogtepunt
het kerstdiner aankomende woensdag. Wij willen het
Activiteitenteam even in het zonnetje zetten. De
versieringen van de school, de organisatie van de
boodschappen, het meedenken over de organisatie van
de feesten. Jullie zijn een topteam! Zij kunnen dit
natuurlijk niet zonder alle hulpouders die zich enorm
inzetten voor de school, het team en de kinderen. Heel
erg bedankt voor alle hulp. Dankzij jullie zijn alle feesten
echt een feestje! Het team wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een mooie vakantie.

Kerst reminder!
Denk er nog even aan een lekker gerechtje te noteren op
een kerstbal aan de boom bij de klas van uw kind(eren).
Maandag 16/12 of dinsdag 17/12 bord, beker, bestek
mee in tas met naam + potje met lichtje.
Woensdag 18/12 kerstdiner, inclusief voorstelling groep
3 van 16.45 uur tot 18.15 uur. Voor ouders is er muziek,
glühwein en iets lekkers op het plein.
Woensdag 18 december 8.30 uur voorstelling groep 3
voor ouders in toneelzaal.

Klits, klets, klander…
van het ene feest naar het ander. Van Sinterklaas
kapoentje naar O, dennenboom… In groep 1,2 A zijn we
al helemaal in de kerst(bomen)sfeer. We hebben
kerstbomen gemaakt van stroken in verschillende lengtes
en diktes. We hebben kerstbomen gevouwen en Lucas
heeft een voorbeeld nagemaakt van kerstbomen met de
Kapla(zie foto) De kerstboom in de klas hebben we met
z’n allen versierd. Laat nu de kerst maar komen!
Haarlem
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Tafels oefenen
Samen is veel leuker dan
alleen!

Kerstvrienden
in groep 1/2B

Van Sinterklaas naar Kerst
Twee weken geleden was Sinterklaas bij ons op school en
werd er een hele dag feest gevierd. Wat zijn er in groep 6
een mooie surprises gemaakt en wat was het een leuke
dag. Er werd een turn/dans optreden gegeven door de
meiden. Ze waren super goed! Na het optreden
begonnen we met de surprises en kregen we zelfs
bezoek van de Sint met pieten. Ze kwamen een cadeau
voor de klas brengen, Levend Stratego en Weerwolven
van Wakkerdam.
Na een drukke en volle dag werd er vrijdag iets rustiger
aan gedaan en opgeruimd. De klas moest natuurlijk ook
getransformeerd worden.
Alle Sinterberen en Pieterberen gingen mee naar huis en
de kerstboom werd versierd. Naast de kerstboom in de
klas, hebben de leerlingen ook allemaal hun eigen
unieke kerstboom gemaakt. De mooie resultaten hangen
in de klas en het is heel leuk om te kijken of je kan
ontdekken welke bij welke leerling hoort.

Haarlem
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Even voorstellen:
Ik ben Joshua, 23 jaar oud,
woonachtig in Haarlem en
studerende aan de
Hogeschool van Inholland te
Overveen. Ik ben derdejaars
PABO
student
en
momenteel ben ik met veel
enthousiasme en plezier
begonnen aan mijn stage bij
Juf Femke in de kleuterklas
1/2A. Ik heb met volle
overtuiging gekozen voor
het jonge kind vanwege het
vrije, onbevangen begin die
elke kleuter doormaakt
wanneer hij of zij start op
school. De eerste stapjes van
de schoolcarrière en het
begin van een leven lang
ontdekken en leren zijn van
die mooie momenten
waardoor ik voor de klas wil
staan. Buiten studie en stage
om verdien ik de kost door
als hulp kok in de horeca te
werken bij Loetje Overveen.
Daarnaast heb ik grote
interesse voor allerlei
soorten sporten, maar vooral
voor hockey en schaken.
Kom gerust een keertje
gedag zeggen of bij ons
kijken in de klas, tot snel!
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De stille helpers in groep 3
Wat heerlijk dat er zo veel stille helpers in groep 3 zitten.
De een helpt graag bij praktische klusjes en de ander
vindt het fijn om klasgenoten te helpen bij rekenen of
lezen. En natuurlijk is er in deze tijd ook weer veel tijd om
mooie dingen te maken. Dit is nog maar een exemplaar.
In de klas hangen nog veel meer mooie huisjes.

De aarde beeft
Afgelopen vrijdag hebben we in groep 5 een les gehad over
aardbevingen. Wisten jullie dat vulkanen ontstaan op plaatsen
waar de oceanische plaat onder een continentale plaat schuift
of op plaatsen waar twee oceanische platen uit elkaar drijven?
En wisten jullie ook dat een oceanische plaat veel zwaarder is?
Dat hebben wij onderzocht door middel van de Snicker en
Mars proef! Druk de twee repen tegen elkaar en zie het
resultaat:
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De experimentele
keuken
In dit thema doen de kinderen mee aan een kookwedstrijd. Ze doen proefjes
met eten, maken een gerecht, stellen zichzelf daarbij
een vraag over een natuurkundig verschijnsel waar ze
zich over verbazen en gaan
op zoek naar het antwoord.
Het gerecht, de onderzoeksvraag en de uitleg
worden voorgelegd aan een
jury.
Deze week hebben de
kinderen geleerd dat lucht
isoleert. Door middel van
een proefje met chocolade
kwamen ze hier achter. Vier
stukjes chocolade werden
ingepakt
in
bubbeltjesplastic, aluminium
folie, karton en vilt. Daarna
werd de föhn erop gehouden en na 1 minuut werd
er gekeken naar het al dan
niet gesmolten stukje.
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Ingezonden bericht
GGDflits Iedereen is wel eens
bang
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal
bij het leven van zowel kleine als grote mensen. Het
ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien.
Kinderen kunnen bang zijn Sinterklaas en Piet ,voor het
donker, om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis
te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat er gebeurt in
de wereld enzovoort.
Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld
van hun ouders) hun angsten zelf. Soms echter blijkt er
een hevige angst voor iets te zijn ontstaan.
Lees hier meer wat u kunt doen bij hevige angsten en
hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan.
Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd
mogelijk een afspraak te maken met de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de
school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 0237891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00
– 17.00 uur.
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