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Kerstknutselen groep 5 t/m 8
Kerstknutselen groep 5 t/m 8
Kerstdiner 16.30 – 17.30 uur
Kerstwandeling 17.45 – 19.00 uur

Week van 10 december:
Mediatoren:
Irina en Jil
Plein:
Owen en Laila

Verjaardagen

Do
Vr
Ma

13-12
14-12
17-12

Bent gr.7A
Hayley gr.1/2A
Raphael gr. 6A

Kerst 2018
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest en gelukkig is alles weer goed gekomen met de
aankomst van de Sint. We waren even bang dat hij het dit jaar niet zou redden om op tijd De Rietvink te
komen. De surprises waren weer geweldig om naar te kijken. Er was door de kinderen (soms met een beetje
hulp van de ouders) weer veel werk gemaakt om een mooie verrassing te maken. Onze Ouderraad is de
afgelopen periode druk bezig geweest om alles achter de schermen te regelen. En daarvoor heel veel dank
namens iedereen. De cadeautjes die Sint meegenomen had voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vielen
helemaal in de smaak.
Nu kijken we weer uit naar Kerst. Het kerstdiner, de kerstwandeling met de lichtjes, de kerststallententoonstelling
en daarna heerlijk van de kersttijd thuis genieten. Bij de groepen worden de lijsten opgehangen waarop u
wordt uitgenodigd om iets lekkers te maken voor het kerstdiner volgende week woensdag. We hopen dat u
bereid bent om iets te maken of mee te nemen. U kunt overleggen met de leerkracht(en) bij twijfel. Het is
goed om te weten dat we geen eten weggooien na afloop van het diner, maar het de volgende dag met
de kinderen opeten of weggeven aan 075Prakkieover (waar Joke Nol onze contactpersoon voor is).
Oproep voor kerststallen
We hebben inmiddels al 30 kerstallen voor de tentoonstelling gekregen. Als u nog een exemplaar wilt
uitlenen, graag! We zetten ze neer om na de kerstwandeling te kunnen bewonderen en u kunt ze
donderdag weer ophalen.
Onderbouw
Sinterklaas was in het land de kinderen hebben genoten van hun cadeaus. Wij zagen
slingerapen en knuffels die op je arm blijven zitten. De kinderen hebben Sinterklaas
cadeaus gegeven, voor hem gedanst en voorgelezen. De hele ochtend gespeeld in
groepjes maar ook in de kring. Nog even naar de Pieten op het dak gezwaaid en toen
mocht de Kerstboom weer de groep in komen. Samen met de kinderen de klas versierd en
lichtjes opgehangen. De kinderen van groep 3 mogen een zaklamp mee om tijdens de
donkere dagen toch te kunnen lezen. Wij starten in 3 en 2/3 met het thema ziekenhuis. De
kinderen mogen spullen van huis mee nemen. Wij zouden het leuk vinden als er ouders zijn
die in het ziekenhuis werken wat willen vertellen over hun beroep.
Boekendoos bekijken groepen 7
Er is al heel hard gewerkt aan de boekendozen. De al ingeleverde dozen zien er prachtig uit. Donderdag
moeten de kinderen deze inleveren. Woensdag 19 december van 8.30 u- 9.00 u kunt u ze komen bekijken in
beide groepen 7. We hopen op veel belangstelling.

Nationaal Ouderenfonds
De kinderen van de middenbouw (groepen 4 t/m 6) doen dit jaar mee met
de Kerstkaartenactie van Het Nationaal Ouderenfonds. De kinderen
kleuren/versieren allemaal een eigen Kerstkaart die via het fonds bij een
eenzame oudere wordt bezorgd. Het Nationaal Ouderenfonds organiseert
allerlei activiteiten gericht op ouderen en met deze actie heeft zij extra oog
voor de eenzame ouderen onder ons.
In de groepen is deze problematiek besproken en zijn de kinderen enthousiast
aan de slag gegaan met de Kerstkaarten. Een mooie manier om de
Kerstgedachte handen en voeten te geven.
Boekendoospresentaties groep 8
Groep 8 moet donderdag z’n boekendoos inleveren. Vrijdag mogen de kinderen de boekendozen van elkaar
bekijken. Ouders zijn van harte welkom om te kijken. Dat doen we als minimarkt: de kinderen promoten hun
boekendoos achter hun tafel: de marktkraam. Daarna mogen ouders en kinderen elkaar plussen, delta’s (tips)
geven en elkaars boekendozen nader bekijken met een kijkopdracht.
De tijden (afgestemd op de gymlessen):
13.00 – 13.25u: Taha, Charlie, Sarah, Wessel, Lasheana, Calvin, Jamie, Bodille, Hayley, Britt, Irina, Julia, Owen,
Thijmen, Rets en Lynn.
13.50 – 14.15u: Yves, Pien, Chanita, Nadia, Nina, Lars, Kris, Julian, Scott, Vera, Rayan, Nida, Marisa, Asel, Pepijn
en Joey
In de vakantie moeten de kinderen opnieuw een boek lezen. Zo komen ze vol leesoefening terug in de eerste
week januari, zodat ze zelfverzekerd aan de midden 8-toetsen kunnen beginnen. Inschrijven kan de komende
week op de lijst op de gang. Volgende week krijgen de kinderen een boekenspin op papier mee. Ouders
krijgen de boekenspin ook als word-document via digiduif, zodat kinderen het evt. ook digitaal kunnen maken.
De eerste dag kerstknutselen
De bovenbouw heeft o.l.v. juf Kirsten een kandelaar voor een kaars gemaakt, o.l.v. juf Monique kerstversiering
voor in de boom gemaakt van stof, o.l.v. meester Peter al een gedeelte van een heuse snowboarder in elkaar
gezaagd & geschroefd en o.l.v. meester Jos een kerstboompje gefiguurzaagd. Dit kon echter niet zonder hulp
van zo’n acht ouders. We willen u daar heel erg voor bedanken. Op woensdag 12 december is er weer enorm
veel hulp. A.s. maandag, de 17e december, kunnen we nog hulp gebruiken. Vindt u het leuk en gezellig om
te helpen in de groep: meld u aan via peter.sanders@agora.nu.

Gezocht kerstlampjes
Wie heeft een snoer kerstlampjes over? Dit kunnen we gebruiken voor de schilderijen met lichtjes voor het
kerstknutselcircuit. Lampjes met max 20 lichtjes kunnen we heel goed gebruiken. U kunt dit inleveren bij
Monique of afgeven aan de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt.

Kerstknutselen groep 7 en 8

Naschoolse activiteiten
Donderdag 13 december
➢ Judo, groep 6 t/m 8, laatste les
➢ Dieren Manieren, groep 3 t/m 5, laatste les
Vrijdag 14 december
➢ Vrije Gym, groep 3-5, laatste les
Maandag 17 december
➢ Proefjesclub, groep 3-5, laatste les
➢ Panna knock out, 5-8, laatste les
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de andere activiteiten, na de kerstvakantie starten er weer veel leuke
activiteiten en er zijn nog plaatsen vrij.
http://www.de-rietvink.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx
Voor vragen over aanmelden en inloggen kunt u terecht bij luchiena.rijken@agora.nu

