Nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 6 donderdag 29-11-2018

AGENDA
Datum

Activiteit

30 nov

Pietengym

5 dec

Sinterklaasfeest
Groep 8 helpt bij Kerstdiner
Kerstviering
Kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

14 dec
19 dec
21 dec
24-4 jan

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2-3
Afgelopen dinsdag was het weer zover. We mochten op
bezoek bij Sinterklaas in Hoogeveen. Het was weer een
feetje. De pieten gaven een hele rondleiding en
uiteindelijk kwamen we bij Sinterklaas. Hij had veel tijd
voor ons en de kinderen konden van alles aan hem
vragen. We hebben een fijne middag gehad.

In het nieuwe jaar 5 minuten langer naar school
In overleg met de MR is er besloten om in het nieuwe jaar
tot aan de zomervakantie, 5 minuten langer les te geven.
Hierdoor kunnen we wat marge uren opbouwen, zodat de
kinderen de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en
zomervakantie om 12:00 uur vrij zijn en maandag 24 juni
de hele dag. Op maandag 24 juni hebben de leerkrachten
dan een studiedag.
Dit betekent dat de kinderen vanaf 7 januari tot 14:05 uur
naar school gaan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Het team en de MR
HELLUP……HONDENPOEP!!!
We merken dat er weer regelmatig
hondenpoep op het plein/veld
buiten bij school ligt.
Daarom willen wij de baasjes van
die honden zeer dringend vragen
om op te letten waar hun hond poept en het op te ruimen
als het in de buurt van de school gebeurt!!

Inmiddels hebben we onze schoen mogen zetten. Wat
een verrassing. En Sinterklaas heeft voor onze groep,
speciaal pietenplaatjes en de kinderen hebben een eigen
pietenplatenboekjes. Af en toe vinden we van die plaatjes.
We gaan de komende week nog pepernoten bakken en
op 5 december ontvangen we hem graag op school.

Alvast heel erg bedankt.
Team van IKC meester Siebering
Bijlage
activiteit jonge mantelzorgersf

Groep 4-5
Vorige week woensdag hebben groep 5 samen met groep
6 een bezoek gebracht aan Harwig. Ze hebben daar
allerlei proefjes gedaan. Harwig had ons uitgenodigd bij
het Drenthe College in Emmen. De leerlingen hebben een
auto die rijdt op waterstof gemaakt en ze hebben allerlei
proeven met luchtdruk uitgevoerd. De leerlingen waren
erg enthousiast.
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Vogelhuisjes timmeren
Wat is het toch mooi om te zien dat er binnen onze groep
ook veel andere talenten schuilen. Waar de een topper is
in taal en rekenen, is de andere heel handig met hout en
gereedschappen. Samen hebben we prachtige
vogelhuisjes getimmerd. In het voorjaar gaan we de
huisjes ophangen in het dorp.

Kinderopvang

Woensdag 5 december is het weer zover… Sinterklaas
komt bij ons op school! Gisteren mochten we al onze
zelfgemaakte schoen zetten. We hebben heel hard
gezongen! Nu maar hopen dat er iets in zit!!
Groep 6-7-8
Bezoek Wolfsbos experience
Vorige week vrijdag hebben de groepen 7 en 8 het
Wolfsbos bezocht. Op de locatie ‘De Groene Driehoek’
werden verschillende opdrachten gemaakt. In een circuit
moesten de leerlingen werken aan opdrachten over
Science. De topopdracht was toch wel het maken van
eigen badolie. Het schijnt dat enkele leerlingen afgelopen
week extra lang in hun bad thuis gelegen hebben om te
genieten van hun eigengemaakte badolie. Het was een
zeer geslaagde middag.

Agenda:
19 nov. t/m 5 dec.
30 nov.
5 dec.
10 dec t/m 21 dec.
24 december

thema Sinterklaas
pietengym voor de 3-jarigen
sinterklaasviering
thema Kerst
kerstvakantie

Peuteropvang:
Vorige week hebben we het thema ‘reuzen en kabouters’
afgerond. We hebben als afsluiter een activiteit gedaan
met groot en klein. Op de tafel lag een reus en een
kabouter en de kinderen mochten om de beurt een groot
of een klein ‘ding’ bij de reus of de kabouter leggen. Grote
auto, kleine auto, grote vork en een kleine vork ect. We
hadden al veel geleerd over groot en klein dus dit ging
best heel goed.
Ondertussen is Sinterklaas ook al aangekomen en zijn we
overgegaan met het thema ‘Sinterklaas’. We hebben
liedjes geoefend en een stoomboot geverfd. De
stoomboot gaan we vrijdag ‘zetten’ en dan hopen we dat
er maandag wat lekkers in zit.
Welkom
We hebben ook weer een nieuwe peuter mogen
verwelkomen. Rian komt gezellig bij ons. Leuk dat je er
bent en veel speel- en leerplezier, Rian.
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Jarig
Xavi heeft woensdag zijn verjaardag gevierd. Xavi is drie
jaar geworden!

Nog meer leuk nieuws want Tijn heeft een broertje
gekregen. Met trots heeft hij getrakteerd op beschuit met
muisjes.

Kinderdagverblijf en BSO:
Ook de kinderen van het kinderdagverblijf doen gewoon
mee met ons peuteraanbod. Zelfs de kindjes van nog
geen twee jaar doen al leuk mee met de activiteiten. Ze
zitten soms ook al in de kring en liedjes zingen en boekje
lezen is dan wel favoriet. Ook zij hebben een mooie
stoomboot geverfd. Lekker kliederen en voelen. Dat voelt
grappig als je verf op je handjes hebt.
De BSO-kinderen hebben vorige week in de gymzaal
gespeeld. Een gymles van juf Karin. Ze mochten
trampolinespringen en ze hebben geleerd om een salto te
maken. Knap hoor!
Verder natuurlijk heerlijk gespeeld, geknutseld en buiten
gespeeld.
We gaan ook nog pepernoten bakken.
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