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Vr 1 december Thijmen Oudega (9 jaar) - groep 6 - A
Za 2 december Joeri den Arend (9 jaar) - groep 5 - A
Aurora Schaar (8 jaar) - groep 5 - A
Zo 3 december Chelsey Derwon (11 jaar) - groep 8 - A
Thijs de Vries (6 jaar) - groep 2 -C
Ma 4
Seth van Gent
december
Sem Asselman (12 jaar) - groep 8 - A
Di 5 december Dillen Onclin (6 jaar) - groep 2 - C

BOUW!
Dit schooljaar is het programma Bouw! aangeschaft. Bouw! is een effectief computergestuurd
interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen
met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven. De kinderen worden
actief ondersteund door tutors. Leerlingen uit de groepen 6/7 en 7 zullen als tutors optreden.
Een tutor oefent 1 op 1 met een kind. Volgende week zullen we met het programma starten in
groep 3, De tutors krijgen deze week een workshop hoe de tutorleerlingen op een zo positief
mogelijke manier te begeleiden. Het fijne van BOUW! Is dat er steeds exact aangegeven wordt
wat de tutors bij de oefeningen moeten zeggen. De ouders van de kinderen die in aanmerking komen om
met dit programma te gaan werken, krijgen thuis een mail met inloggegevens zodat er ook thuis geoefend
kan worden o.l.v. de ouders. Mochten er problemen zijn met inloggen of heeft u vragen over de werking
van het programma, neem dan gerust even contact op met Ingeborg.laanstra@agora.nu.
Talentencircuit
Aanstaande vrijdag, 1 december, is de laatste les van het talentencircuit. De groepen 3 t/m 8 hebben de
afgelopen vijf weken, met plezier gewerkt aan de door hen gekozen activiteit. Ouders, opa’s, oma’s, ooms,
tantes, neefjes en nichtjes zijn van harte welkom om te komen kijken bij de laatste les van dit circuit. Voor de
middenbouw (groepen 3 t/m 5) is dit van 13.10 tot 13.30 en voor de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) is dit van
14.10 tot 14.30. Uw kind kan u vertellen bij welke activiteit hij/zij zit en waar deze wordt gegeven.
Staking 12 december a.s.
In vervolg op de acties eerder dit jaar hebben de vakbonden aangekondigd op
12 december een stakingsdag te organiseren. Of deze stakingsdag er ook
daadwerkelijk komt wordt pas 5 december duidelijk. Wat de gevolgen hiervan zijn
voor onze school is nog niet duidelijk. Gezien de actiebereidheid op eerdere
momenten, raden wij u wel aan om alvast uit voorzorg opvang voor uw kind te
regelen voor deze dag.

Sinterklaastijd bij de kleuters..
In de kleutergroepen werden deze week pepernoten gebakken...mmmm lekker smullen! Donderdag en
vrijdag wordt er nog druk geoefend met de activiteiten tijdens pietengym en hopelijk krijgt ieder kind aan
het einde van de week zijn/ haar pietendiploma. Piet heeft om een hoekje
meegekeken en denkt dat dat wel zal goedkomen, alle kinderen doen zo goed
mee! Dinsdag 5 december mogen alle kinderen natuurlijk verkleed als piet of sint op
school komen en hopen wij Sinterklaas te kunnen verwelkomen bij ons op school.
Daarna zullen wij in de groepen spelletjes gaan doen in de vorm van een spelcircuit
en komt sinterklaas met pieten ook op visite in de kleutergroepen.
Bedankt
Ter ere van mijn verjaardag afgelopen vrijdag heb ik veel kaarten ontvangen van kinderen en ouders.
Hiervoor mijn hartelijke dank. De kaarten waren een leuke verrassing!
Groeten en tot gauw Eugenie
Kerstknutselcircuit
We gaan met de bovenbouw drie donderdagmiddagen kerstknutselen, dit is op 7,14 en 21 december.
Mocht u nog tijd en zin hebben om ons te helpen, u bent van harte welkom. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.

