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Samenwerken,
Voor samenwerken is veiligheid nodig. Fouten maken mag en
wordt niet afgestraft. Je mag net zo lang oefenen tot je het onder
de knie hebt. Het gaat er om dat je het kunt en het weet.
Voor samenwerken is ook respect nodig. Dat kan alleen als je de
talenten van de andere kinderen in de groep kent. Dan ontstaat er
waardering en respect voor elkaar.

Kalender 2018-2019
26 november informatieavond mediawijsheid gaat niet door!!
28 november onderbouw bakt pepernoten
29 november bezoek onderbouw aan pakhuis van Sinterklaas
5 december intocht Sinterklaas en surprises in de bovenbouw.
6 december Studiedag.
12 december Bezoek museum Klok en Peel. MB en BB.
14 december Kerstviering in de Agaat.
18 december Kerstviering
19 december Kerstviering voor opa’s en oma’s
Verjaardagen
1-12
Juf Carla
6-12
Fatima Ata
10-12
Pepijn Arts
11-12
Naomi Rutten
13-12
Niek Elbers
13-12
Simon Hermans
22- 12
Juf Margreet
27-12
Oskar Geurts
27-12
Arvind Manodat

Met de kindertelefoon kun je over alles praten!
Met de kindertelefoon kunnen kinderen over alles praten, soms over
vervelende dingen als pesten, heimwee of verdrietig zijn, maar ook over
leuke dingen, zoals een nieuw huisdier of verliefd zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen bij de Kindertelefoon denken
aan zware, heftige problemen en dus wachten met contact opnemen omdat
hun kwestie er niet toe zou doen.
Dat is jammer, want De Kindertelefoon is er voor ieder kind en voor alle
onderwerpen. Het is belangrijk dat kinderen vroegtijdig hun verhaal delen
zodat iets kleins niet heel groot hoeft te worden.
Om kinderen te laten weten dat ze over alles kunnen praten zijn er posters
opgehangen op school.

Groep 1-2-3

Sinterklaas
We tellen af naar 5 december. Dit doen we met een aftelkalender vanuit het
boek “het huis van Sinterklaas”. In dit verhaal blijven jonge pietjes achter in
het huis in Spanje. Ze hebben het daar heeeeeeel gezellig. Ze tekenen,
slapen in het bed van Sinterklaas en zijn dolblij wanneer de papa’s en
mama’s weer terug komen vanuit Nederland.
In onze klas is een heuse inpakhoek en een bakkerij waar de klei heerlijk
ruikt! We leren m.b.v. kaarten een koffer in te pakken. We zullen de pieten
dit ook gaan leren. Sommige pieten vergeten nogal eens iets wanneer ze
naar Nederland komen.

Pepernoten bakken
Woensdag 28 november gaan de kinderen in kleine groepjes pepernoten
maken. Het deeg kneden en rollen maar. Dat wordt smikkelen en smullen!!!

Naar het pakhuis van Sinterklaas
Op donderdag 29 november gaan de kinderen van de onderbouw naar het
pakhuis van Sinterklaas in Venlo. Esther, onze stagiaire, Carla en Wilma gaan
als begeleiding mee. We reizen met de trein. Het vervoer naar en van het
station in Cuijk is geregeld. Vanaf het station in Venlo lopen we naar het
Limburgs Museum. ( www.limburgsmuseum.nl ) In het pakhuis verblijven

we een uur. We mogen daar de pieten helpen met allerlei werkzaamheden.
We bereiden de kinderen er vanaf dinsdag 27 november op voor.

5 december
Op 5 december gaan we Sinterklaas welkom heten. We zullen Sinterklaas en
zijn pieten verrassen tijdens de viering in de aula.
Op vrijdag 7 december mogen de kinderen een cadeautje mee naar school
nemen om hierover te vertellen.

Intocht Sinterklaas 5 december

We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school. We lopen om 9.30 uur
naar de Maas. De kinderen van Klein Geluk gaan gezellig met ons mee. We
verwachten dat Sinterklaas en zijn pieten om 10.00 uur aan wal komen.
Daarna in optocht naar de Lindekring. De fanfare zit dan al klaar in de aula.
De groepen 6 t/m 8 gaan naar de bovenbouw en genieten van de surprises.
De groepen 1 t/m 5 gaan naar de aula. Alle kinderen krijgen dan fruit en wat
te drinken. Dit wordt verzorgd door onze oudercommissie. De kinderen
hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen. Voor de ouders is er
koffie en thee. Na deze korte pauze verwelkomen we Sint en pieten in de
aula; “Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”.
Daarna zullen we Sinterklaas en zijn pieten verrassen met optredens.
Tijdens de intocht en de viering zijn ouders, jongere broertjes, zusjes van
harte welkom! Graag tot dan.
Rond 12.00 uur zal Sint ons weer verlaten; “dag Sinterklaasje”. Om 12.15 uur
is de school uit.

Kerstviering in de Agaat.

Op vrijdag 14 december is er om 19.00 uur een kerstviering in de Agaat.
Deze viering is bedoeld voor klein en groot. Samen vieren, samen op weg

naar kerstmis. Vanuit de Lindekring leveren we ook een bijdrage. We treden
als eerste op en zijn rond 19.30 uur klaar met het optreden.
Graag willen we weten welke kinderen er mee gaan doen die avond. Terwijl
de kinderen samen met de leerkrachten optreden, kunt u als ouder plaats
nemen in de zaal en genieten van het optreden. Daarna mag u met uw kind
naar huis of blijven kijken en luisteren. Volgende week komt er op de deuren
van de stamgroepen een formulier te hangen waarop u kunt aangeven of uw
kind(eren) mee doen. We hopen op een flinke deelname zodat we samen als
sterren kunnen stralen!!!

Groep 4-5-6

Grondonderzoekers in de middenbouw
In de middenbouw zijn we grond aan het onderzoeken. Waarom zitten er
verschillende lagen in de grond? Welke grondsoorten zijn er? Door welke
grond zakt het water sneller en waarom komen er belletjes uit de grond als
je de grond in het water doet? Allemaal vragen waarop ze door middel van
proefjes doen, antwoord op krijgen. We hebben gebruik gemaakt van de
techniekruimte om de proefjes uit te voeren. Wat een prachtige ruimte voor
deze jonge onderzoekers!
De kinderen doen grondig onderzoek en proberen de bodem te
doorgronden en alles tot op de bodem uit te zoeken!

Groep 7-8
De lootjes zijn getrokken en het is bekend dat er al een aantal surprises
helemaal klaar zijn, inclusief een gedicht! We hebben er zin in! Juffrouw
Chantal zal de surprise-ochtend in de bovenbouw meevieren.
En tijdens de Sinterklaas-voorbereidingen ;) zijn we hard aan het werk. Het
thema Ruimte wordt in de bovenbouw uitgewerkt in groepsonderzoekjes.
Een groepje zoekt uit wie Sinterklaas eigenlijk bedacht heeft, en wat er nu
precies wel- en niet waar is.
Een tweede groepje is bezig met een onderzoekje naar Kerstmis. Wordt
Kerstmis in alle landen gevierd. Hoe wordt Kerst gevierd in bij voorbeeld
Zuid-Amerika. En wat doe de kerstman eigenlijk in het verhaal?

Groepje drie is een onderzoekje aan het doen naar kaarsen: Hoe worden die
gemaakt, wat is ‘was’ eigenlijk. Zij zijn een telefonisch interview aan het
voorbereiden met een kaarsenfabrikant.
Het vierde groepje is een onderzoek gestart naar stoffen. Waar komt wol
vandaan. Van het schaap, dat is wel duidelijk, maar zijn er meer dieren die
wol leveren? En de kleding van zwarte pieten. Is die wel brandveilig? En hoe
zit dat met katoen en wol? Hoe test je dat?
En de laatste groep onderzoekt wat sprookjes te maken hebben met ons
leven.
U ziet, héél divers. Maar samen bedacht naar aanleiding van een tafel met
decemberspulletjes.

Museum Klok & Peel
Op woensdag 12 december gaan midden- en bovenbouw naar het museum
Klok en Peel in Asten. We vertrekken om 8.30 uur en zullen ongeveer 13.00
terug zijn. Wilt U rijden? Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.

