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Nieuws uit de groepen

AGENDA
Datum

Activiteit

14 dec
17 dec
17 en 18 dec
19 dec
21 dec
24-4 jan

Groep 8 helpt bij kerstdiner
Biebbezoek Groep 5 en 6
Jeugdarts voor groep 2 en 7
Kerstviering
Kinderen zijn om 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

HELP, we zoeken nog vervoer!!
Groep 5 en 6 gaan maandag 17 december naar de
bibliotheek in Westerbork. We zoeken nog vervoer voor
deze dag. Het zou jammer zijn dat deze bibliotheek uitleg
niet door zou kunnen gaan. U kunt zich melden bij
meester Gert.
PBS
Na een evaluatie hebben wij als team besloten niet meer
met de beloningsmuntjes te gaan werken. We merkten dat
het lastig is consequent muntjes uit te delen en daar goed
zicht op te houden. Dit betekent niet dat wij stoppen met
PBS, maar dat wij het in een andere vorm terug laten
komen.
We gaan vanaf het nieuwe jaar werken met een
groepsdoel, voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. Dit doen
we school breed.
De kinderen hebben twee weken de tijd om het
groepsdoel te behalen. Iedere dag wordt er met de groep
bekeken/ geëvalueerd of zij voor die dag het groepsdoel
hebben behaald. Wanneer dat is gelukt, wordt er een
sticker in een schema geplakt. Bij een bepaald aantal
stickers (dit bepalen zij samen met de leerkracht) hebben
zij hun doel behaald en volgt een door de leerlingen zelf
gekozen beloning.
Bij groep 1/2 wordt er nog wel individueel beloond, dit
gebeurt d.m.v. stickers en een stickerkaart.

Groep 1, 2 en 3
We hebben een fantastisch Sinterklaasfeest gehad. Met
pietengym, pepernoten bakken, bezoek aan het
Sinterklaashuis.

Op 5 december had Sinterklaas als verrassing een
pakjeskamer ingericht. En hij was niemand vergeten.
We hebben Amerigo nou eens in het echt kunnen zien.
De laatste week voor groep 3 bij groep 1 en 2. Want na de
kerstvakantie is het dan zover… groep 3 krijgt als
stamgroep 3-4-5. We genieten nog even van een weekje
samen en dan nemen we afscheid van elkaar. We
wensen de Léjan, Ryan, Teun en Leon natuurlijk het
allerbeste in hun nieuwe klas en groep.
Inmiddels is Tijn al bezig met proefdraaien in groep 1.
We wensen iedereen een superfijne kerstvakantie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Groeten team IKC meester. Siebering
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Groep 4 en 5
We hebben een erg leuke Sinterklaastijd gehad! Eerst
kwam rommelpiet langs. Er lagen overal spullen waren ze
niet hoorden en zelfs sommige laatjes waren verwisseld.
We kregen ook pepernoten en een zaklamp. We hebben
’s middags gelezen in het donker met ons lampje.

Nog even en dan is het alweer kerstvakantie. Wij zitten al
helemaal in de kerstsfeer en wensen iedereen dan ook
alvast een hele fijne vakantie!

Dan hebben we bij de pietengym een echt pietendiploma
gekregen!
Groep 7-8
Social media
De maand november stond in het teken van social media
en de gevaren van het internet. Gastdocent Joan Wolters
heeft gastlessen verzorgd over dit onderwerp. Deze
gastlessen werden mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Centrum voor Jeugd & Gezin MiddenDrenthe. Hiervoor willen we hen hartelijk bedanken.
Op 5 december kwam Sinterklaas
met zijn paard aan op school.
Groep 4 heeft samen met groep 3
’s ochtends pepernoten gebakken
en Sinterklaas is langs geweest.
Groep 5 heeft surprises en
gedichten gemaakt. Wat zagen
alle surprises er fantastisch uit en
wat zijn er prachtige gedichten
gemaakt!

Sinterklaas in groep 6, 7, 8
Wat hebben de kinderen weer mooie surprises gemaakt
voor elkaar. We hebben een leuke ochtend gehad.

Ook was er voldoende aandacht voor de gedichten
genomen. In prachtige volzinnen werden de leerlingen
beschreven door de Rijmpieten.
Momenteel zijn we al weer in kerstsfeer.
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Vrijdag 14 december zal groep 8 bedienen bij het
kerstdiner van de 60+ groep in de Heugte. Het kan zijn
dat de leerlingen dan iets na twee uur vrij zijn. Ze hoeven
geen brood mee, de leerlingen eten mee.
Vrijdagochtend 21 december
Deze ochtend neemt meester Gert compensatieverlof. Juf
Mirjan zal deze ochtend groep 6,7,8 draaien.
Rijdende POPSCHOOL
In de periode vanaf de kerstvakantie
voorjaarsvakantie zullen we een aantal maal
krijgen van de rijdende popschool. Samen
instructeurs gaan de leerlingen hun muzikale
ontdekken.

tot de
bezoek
met de
talenten

Kinderopvang
Agenda:
19 december kerstviering (17.00-18.30)
24 dec t/m 4 jan. Kerstvakantie
Peuteropvang/kinderopvang:
Wat een gezellig maar ook drukke week hebben we
gehad. Maandag zat er wat lekkers in onze stoomboot.
Wat een verrassing. Woensdag kwamen Sinterklaas en
zijn twee Pieten zomaar op bezoek in de klas. Sommige
kinderen vonden het een beetje spannend en bleven op
afstand, andere kinderen waren helemaal enthousiast. Er
was niemand echt bang. Sinterklaas had ook nog twee
groepscadeaus meegenomen die we samen uitgepakt
hebben. We hebben Playmobil gekregen waar al heel
druk mee wordt gespeeld en een draaitol voor de
kleintjes.
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en dan staat het
kerstfeest al weer voor de deur!
We hebben maandag met de kinderen samen onze
kerstboom versierd. Dat is nog best lastig om de ballen
aan de takken te hangen maar met hulp lukt het de
meeste kinderen toch! We doen een leuke activiteit met
verf, knikkers en een doos. Daar komen mooie
kunstwerken uit.

Kinderopvang/BSO
Ook voor de BSO-kinderen hadden de Sint en zijn Pieten
een kleine verrassing achter gelaten. Voor elk kind stond
er een heerlijke chocoladeletter klaar. Wel heel gek er
zaten verkeerde letters in verkeerde doosjes……..
Maandag en woensdag hebben we pepernoten gebakken
en daarna natuurlijk lekker opgesmikkeld.
Dinsdag zijn we met de BSO-kids naar kapsalon Priscilla
geweest. We hebben daar geknutseld en gekletst met
zwarte piet. De kinderen kregen ook nog iets lekkers en
een klein cadeautje.
Met een aantal VSO en KDV-kinderen hebben we op een
ochtend nep cadeaus verstopt in de gang van school en
de kinderen mochten ze dan opzoeken. Dat was een leuk
spelletje.
Het is bijna kerstvakantie en in de kerstvakantie zijn we
een aantal dagen gewoon open!

Vanaf maandag komt Rick op de VSO erbij. Gezellig dat
je komt Rick!
Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen!
Vriendelijke groet,
Karin, Marjan en Alinda (pedagogisch medewerkers)
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