Nieuwsbrief o.b.s. Het Spectrum

Inhoud:
Sint
Kerst
Nieuws uit de groepen
Jeugdcross

Sint alweer in Spanje
Woensdag 5 december j.l. hebben we genoten van het Sinterklaasfeest op school.
We waren de Sint even kwijt. De Pieten kwamen zonder de Sint op school, maar gelukkig
kwam de Sint even later ook.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kregen een cadeau van de Sint en de kinderen van
de groepen 5 t/m 8 hadden prachtige surprises gemaakt.
Dinsdag 4 december was er een mooie tentoonstelling van alle gemaakte surprises.
We kijken terug op een gezellig feest!
Dit is ook weer gelukt dankzij de hulp van vele ouders (OR leden, Sint commissie en
andere hulpouders). Reuze bedankt voor jullie inzet!
Kerst
De voorbereidingen voor Kerst zijn alweer volop aan de gang.
De kerstbomen staan weer in de groepen en ook de gangen zijn door een aantal ouders
mooi versierd.
Belangrijk om te weten:
 Dinsdag 18 december wordt er 's middags door de OR groen geknipt voor de
kerstbakjes. Voor oase en kaarsen wordt gezorgd. De kinderen moeten zelf een
bakje en wat versiering meenemen. Helaas hebben we nog niet genoeg groen
binnengekregen. Wij hopen dan ook dat u ons hiermee kunt helpen.
 Woensdag 19 december worden de kerstbakjes in de grote zaal gemaakt. We
doen dit per groep.
 Donderdag 20 december is er weer een kerstdiner. De kinderen moeten ’s
morgens bestek, een bord en een beker meenemen naar school, zodat de tafels
’s middags gedekt kunnen worden. Het kerstdiner begint om half 6 en duurt tot
half 7. Het kerstdiner begint om half 6 en zal duren tot half 7. We willen deze
avond graag gezamenlijk afsluiten. Alle ouders zijn vanaf half 7 van harte
welkom op het schoolplein. De warme chocolademelk en de snert staan voor u
klaar! De leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 mogen uit de klas worden opgehaald
i.v.m. de spullen. De leerlingen uit de andere groepen lopen met hun
groepsleerkracht mee naar buiten.
 Vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

WIJ WENSEN ALLE KINDEREN
EN OUDERS FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2019
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Projectgroep andere schooltijden
Zoals bekend hanteren wij nog de traditionele schooltijden. Veel scholen zijn inmiddels
overgestapt op een 5 gelijke dagen model. Wij doen dat op dit moment nog niet.
In januari zal een projectgroepje wel aan de slag gaan. Dit groepje gaat onderzoeken of
andere schooltijden voor onze school wenselijk en/of haalbaar is.
Eind van dit schooljaar willen we een definitieve keuze maken. Uiteraard zullen het team
en de MR nauw betrokken worden bij dit proces.
Nieuws uit de groepen (enkele aandachtspunten)
Knutseltijd en voorleestijd in de groepen 1 en 2. Er wordt volop geknutseld in de groepen
1 en 2. Voor Sint en nu voor kerst is er van alles gemaakt door de kleuters.
Naast al dit knutselen wordt er natuurlijk ook volop voorgelezen en gewerkt met letters
en cijfers.
In groep 3 wordt op dit moment gewerkt met de kralenketting. De kinderen kunnen
hierop getallen maken t/m 100. We gebruiken daarbij de ’10-structuur’.
Groep 5/6 heeft les gehad van juf Suze van de bibliotheek. De les ging over
mediavaardigheden. Hoe zoek je informatie op internet en hoe weet je of die
betrouwbaar is.
De leerlingen van groep 8 zijn weer aan de slag geweest met techniek bij RSG Wolfsbos,
Harm Smeenge.

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven
te Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke
omgeving een uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 meter, 1 km of 2 km. De
organisatie is in handen van Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis
aanmelden voor de volgende afstanden.
11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 meter
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er
natuurlijk één in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd.
Handiger is om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
Met vriendelijke groet,
Leoni Pleiter
sportfunctionaris, JOGG-regisseur en coördinator preventiemenu |
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
0528-291163 | 06-55470123
l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl

December 2018
datum

Activiteit

groep

Donderdag 20 december

Kerstviering op school

Vrijdag 21 december

Kerstversiering opruimen

OR

Vrijdag 21 december

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

1-8

Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari

Kerstvakantie

1-8

opmerking
17.30 uur
Ochtend

Januari 2019
datum

Activiteit

groep

Maandag 7 januari

1 schooldag in het nieuwe jaar

1-8

Dinsdag 8 januari

Oud papier

Donderdag 10 januari

Jaarvergadering MR/OR

Maandag 14 januari

Start toetsweken

e

opmerking

18.00 uur

