Nieuwsbrief - 2e jaargang no. 7 - schooljaar 2016-2017 - Donderdag 15-12-2016
“Er was eens een ster
dat zo graag wilde schijnen
al leek de afstand nog zo ver
het zou nooit kunnen verdwijnen
want het licht dat het verspreidt
is niet alleen voor vandaag of morgen
maar is voor eeuwig en altijd
in dit licht zijn wij bij Hem veilig en geborgen.”

Welkom
h

Zondag 18 december
Donderdag 22 december
Donderdag 22 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december

Agenda
Vrijdag 23 december
Fijne kerstvakantie!
Maandag 9 januari 2017

Bijbel- en
Jezus
is de Morgenster
liedrooster
Hij is de
blinkende Morgenster
Zie hem stralen

Maak mij als een Morgenster
Maak mij een
blinkende Morgenster
Ik wil stralen
Jezus is de Morgenster
Hij is de
blinkende Morgenster

4de adventszondag
Zwemles groep 5/6
Groep 1 t/m 4 houden een kerstviering in de eigen
groep en maken een kerststukje
Kerstdiner, alle kinderen worden om 17.30 uur op
school verwacht
Groep 5 t/m 8 houden een kerstviering in de eigen
groep en maken een kerststukje
Om 14.00 uur begint de kerstvakantie, kinderen van
groep 5 t/m 8 nemen hun eigen lunchpakket mee
naar school.
Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit.
We gaan weer naar school

Vertel

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 15

Kerstverhaal

Advent en Kerst

Het goede
nieuws/Welkom

De geboorte van
Jezus

Mozes: vlucht,
roeping en terug
naar Egypte.

Een stem uit de
hemel.

Ik en God

week 16

Lied

Gr. 1 en 2

Gr. 3 en 4

Gr. 5 en 6

Gr 7 en 8

week 15

Kerstliedjes

Advent en Kerst

Advent en Kerst

Kerstliederen

Wees niet bang

Gij zult liefhebben
de Heere uw God

Geloofsbelijdenis

week 16

Meeleven & welzijn
Meeleven
We bidden en denken aan ieder die verdriet en pijn heeft. De mensen die alleen zijn met de komende
feestdagen. Dat voor iedereen het fijn en geborgen mag zijn.
Verjaardagen
26 december
Jesse Kooman
29 december
Megan Louwes
31 december
Sohan Singh
3 januari
juf Jolanda
10 januari
Sophie van den Hoek
11 januari
juf Marjon
Voor jullie allen……….Gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag!

Overblijf
Overblijfrooster
Donderdag 15-12
Vrijdag 16-12
Maandag 19-12
Dinsdag 20-12
Donderdag 22-12
Vrijdag 23-12
Maandag 09-01
Dinsdag 10-01
Donderdag 12-01
Vrijdag 13-01
Maandag 16-01
Dinsdag 17-011
Donderdag 19-01
Vrijdag 20-01

Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Helma Singh en Saskia Mol
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 eten op school bij de groepsleerkracht
Marijke van den Hoek & Marjolein Scheele
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Miranda Taheri en Willeke Vaane
Annet van der Weele & Dianne Kooman
Johanna den Boer & Helma Singh
Henriëtte de Bakker & Esther of Pieter de Ruijter
Linda Huizinga en Martin vd Weele

Activiteiten en overig nieuws
Kerstdiner
Op donderdagavond 22 december 2016 organiseert de ouderraad een kerstdiner voor alle
kinderen en leerkrachten. De kinderen worden om 17.30 uur op school verwacht.
Wilt u er voor zorgen dat donderdagochtend een bord, beker en bestek op school is, in een
plastic tas met de naam erop.
Het einde van het kerstdiner zal zijn tussen 18.50 – 19.00 uur. Houdt u rekening met wat uitloop.

Herinnering kerststukjes maken
Donderdag 22 december (groep 1 t/m 4) en vrijdag 23 december (groep 5 t/m 8) gaan we met alle kinderen
kerststukjes maken.
Als school zorgen we voor oase, een kaars en groen.
Wilt u uw kind deze dag een bakje om het stukje in te maken meegeven, versierselen en eventueel wat groen.
Dit alles graag in een plastic tas.
De kerststukjes komen deze dag mee naar huis zodat u er thuis in de kerstvakantie van kunt genieten.
Schoolfruit
Al een aantal weken ontvangen we op school fruit of groente. Elke dinsdagmiddag, woensdagmorgen en
donderdagmiddag wordt dit uitgedeeld aan de kinderen. U hoeft dan zelf geen fruit mee te geven.
Groep 3 en 4
Fijn dat we eerder deze week met ouders van alle kinderen over het eerste rapport van dit schooljaar hebben
mogen praten. Alle kinderen doen gelukkig heel goed hun best, en we weten nu aan welke onderdelen we de
komende tijd extra aandacht gaan besteden. Deze week is de derde rekentoets van dit jaar gemaakt. Alle
kinderen scoorden gelukkig weer goed, zodat we volgende week met het vierde rekenblok kunnen gaan
beginnen. Groep 3 gebruikt nu ‘echt’ het + teken, voor erbij, en het – teken, voor eraf. Groep vier gaat de tafel
van 3 erbij leren. Groep drie is deze week begonnen met het leren schrijven van de volgende letterfamilie: de
zogenaamde lusletters. In ’t begin soms even moeilijk, maar met (veel) oefenen zal ook dit wel gaan.
Het Sinterklaasfeest is intussen ook al weer achter de rug. Fijn dat Sint en de Zwarte Pieten ook dit jaar weer tijd
hadden om ook groep drie en vier een bezoekje te brengen. Hij wist weer veel van de kinderen, en liet twee
zakken met prachtige cadeaus achter. Intussen leven we alweer in de derde Adventsweek . Volgende week, de
laatste schoolweek van 2016, hopen we op verschillende manieren aandacht te besteden aan het grote Feest
van de geboorte van onze Here Jezus. Vanaf deze plaats wensen we u Gezegende Kerstdagen en een mooi begin
van 2017 toe!
meester Kees
Coaching in de groepen
In oktober 2016 hebben alle leerkrachten van Radar een studiedag gevolgd over begrijpend lezen/ woordenschat
en begrijpend luisteren. Elke leerkracht heeft naar aanleiding van de ontvangen informatie op deze dag een
leervraag voor zichzelf geformuleerd en ieder is daarmee in de eigen groep mee aan het werk gegaan.
Om dit goed te begeleiden zullen er bij de leerkrachten coachingsbezoeken in de groep worden afgelegd. De
leerkrachten worden begeleid door mensen van de organisatie “Natuurlijk leren”. Zij komen in de klas een les
bijwonen en leerkrachten krijgen feedback op hun leervraag en handelen in de groep. Dit alles om het onderwijs
aan uw kind nog meer te optimaliseren op de gebieden van begrijpend lezen/luisteren en woordenschat.
Deze bezoeken zullen plaats vinden op woensdag 11 januari en woensdag 8 februari 2017.
Vooraankondiging ouderavond “Kanjertraining’
Op donderdagavond 2 februari 2017 houden we een ouderavond waarin u informatie krijgt over de
kanjertraining die wij ook in de groepen aan de kinderen geven.
Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda!
Schoolbibliotheek
Na de kerstvakantie mogen de kinderen van groep 1 ook naar de schoolbibliotheek komen. Ze hebben hier een
pasje van de Oosterschelde Bibliotheek voor nodig. Als uw kind al een pasje heeft, wilt u dan een goede kopie
hiervan meegeven. Als er nog geen pasje is, dan vraagt de school dit voor uw kind aan. Met dit pasje kunt u dan
ook zelf met uw kind boeken gaan lenen in alle bibliotheken die zijn aangesloten bij de Oosterschelde regio. Er
zijn tot de 18e verjaardag geen kosten verbonden aan het lenen van de boeken op aan het pasje.
Dammen

Wat een spektakel was dat in onze school tijdens de damwedstrijd. Het was gezellig druk en voor ons
een goede uitslag.

De pupillen zijn eerste geworden en de welpen tweede.
Dit betekent dat we door zijn voor het Zeeuws
Kampioenschap.
Deze zal gehouden worden op 15 februari 2017.
Van harte gefeliciteerd en nog lekker iedere maandag
oefenen met opa Nico en meneer Cor zodat we ook dan
een goed figuur slaan.
Vriendelijke groet juf Jeannette.
Wereldgerechten koken met groep 7/8
Afgelopen weken hebben
steeds een groepje van 3 à 4
kinderen samen met een ouder een wereldgerecht gemaakt. De kinderen keken
hiernaar uit. Elke vrijdagmiddag vulde de school zich met heerlijke geuren. De meeste
kinderen proefden met smaak. Geen één keer bleef er iets over. Het koken was een
leuke, leerzame ervaring. Zonder de hulp van ouders was dit niet mogelijk geweest. We
willen u daarvoor hartelijk bedanken!
Oproep:
We zijn op zoek naar buitenspeelmaterialen voor de overblijf zoals: steppen, skelters, (loop)fietsjes...
Heeft u/of iemand in uw kenniskring nog zoiets wat u wilt schenken (evt tegen vergoeding)?
Ook kunt u ons verblijden met picknickkleden (mogen ook oude gordijnen o.i.d. zijn)!
Neem dan contact op met Helma Singh-Ringelberg 0111-795029 of 06-16403283
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wij wensen iedereen hele fijne
kerstdagen
en een
gelukkig en gezond nieuwjaar!

Een fijne kerstvakantie allemaal!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

UITNODIGING VOOR DE INWONERS
VAN KERKWERVE
Op 6 januari 2017 is de kerstboomverbranding.
De kerstbomen kunnen op 6 januari tussen 16.00 uur en 17.00 uur gebracht worden op
het parkeerterrein van s.v. WIK’57.
Voor iedere ingeleverde kerstboom krijg je een lootje waarmee je bij de
kerstboomverbranding kans maakt op een leuke prijs.
Om 19.00 uur is het verzamelen op de Ring voor de lampionnenoptocht.
Voor het opgeven voor de lampionnenoptocht kun je onderstaand strookje
invullen en in de brievenbus doen bij Guanita Steenis Weelweg 16 of een mail
sturen naar evenementenwik@zeelandnet.nl.
Graag opgeven voor zaterdag 24 december 2016.
Groeten van de Evenementen Commissie.
* Bij slecht weer raadpleeg de website van s.v. WIK’57, hierop zal worden
vermeld of de kerstboomverbranding doorgaat.

----------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Naam:
Naam:
*svp namen van de kinderen invullen

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De volgende nieuwsbrief komt uit op 12 januari 2017.

