nieuwsbrief
Uithuizen,

22 november 2018

Agenda:
NOVEMBER
23: Team studiemiddag Ped. Tact – groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij
DECEMBER
03:
05:
10:
14:
17:
19:
20:

1e Advent
Sinterklaasfeest op school
2e Advent
Team studiemiddag Ped. Tact – groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij
3e Advent
4e Advent
Kerstviering aanvang 17.00 uur / groep 1 t/m 8 ’s middags vrij

JARIGEN:
November:
25: Christiano Batema – groep 5 / Nick Wijsbeek groep 7
27: Annet Beets – groep 4
28: Sven van der Zijl – groep 8
29: Mirthe Gerdez – groep 8
December:
01: Roan Veenstra – groep 8
03: Elske Middendorp – groep 3
Vanuit de directie:
Zoals u heeft kunnen lezen is Hans Pijfers aangenomen als directeur van RKB De Schelp.
Wij feliciteren hem met zijn nieuwe baan en wensen hem een heel fijne tijd op De
Schelp!
Vanaf 1 december is hij eindverantwoordelijk voor de school. Hij zal 4 dagen per week
aanwezig zijn. We zijn inmiddels gestart met de overdracht. Cassandra Zwiers zal nog 2
dagen per week aanwezig zijn tot de kerstvakantie voor de overdracht en het afronden
van lopende projecten.
Ateliers:
Om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen bieden aan de kinderen van onze school
zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen in een atelier. Dit hoeft niet heel
ingewikkeld te zijn. We zoeken ouders (dus ook vaders) die bijvoorbeeld met kinderen
willen timmeren, ze willen leren hoe je een band plakt of hoe een stroomkring werkt. Als
u beschikt over deze kwaliteiten of een ander leuk aanbod heeft, dan horen we het

graag. We zoeken ouders voor de donderdagmiddag in de onderbouw en de
vrijdagmiddag in de bovenbouw. Laten we er samen iets moois van maken!
Ziekte:
Deze week hadden we te maken met 2 zieke leerkrachten, juf Annemiek en juf Yardena
zijn beide geveld door griep. Als er een leerkracht uitvalt, dan bellen we met Slim en die
gaan op zoek naar een invaller. We pleiten dan altijd voor 1 persoon en het liefst iemand
die al bekend is voor de kinderen. Op dit moment is het heel moeilijk om invallers te
krijgen. Er zijn al niet veel invallers in de poule en als er veel zieken zijn, dan krijgen we
te horen dat er niemand beschikbaar is. Dan proberen we het intern op te lossen door
leerlingen te verdelen, maar dit is niet altijd mogelijk. Er moet ook goed les gegeven
kunnen worden. Dit heeft er in geresulteerd dat we deze week een groep hebben
gevraagd een dag thuis te blijven. Heel vervelend en tegen onze principes, maar het is
echt overmacht. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Identiteit:
Viertafel
De vier-tafel is de komende weken ingericht rond het thema
Sinterklaas. Op de tafel staat o.a. de rode mijter van Sint
Nicolaas. Sinterklaas is een echte heilige. Kijk maar naar het
kruis dat de bisschopsmijter siert. We gedenken op 6 december
de sterfdag van de H. Nicolaas, de bisschop van Myra. En op de
vooravond hiervan vieren we met 'pakjesavond' ons
Sinterklaasfeest.
Advent
Grote feestdagen, zoals het Kerstfeest vragen om een goede
voorbereiding. De adventstijd is die voorbereiding op het
kerstfeest, het feest van het licht. Vier weken lang bereiden wij ons voor op kerstmis.
Vier keer ontsteken we daarom wekelijks een nieuwe kaars op de adventskrans: zo
bereiden we ons voor op de komst van het Licht; de geboorte van Jezus met kerstmis.
In het advents- kerstproject van dit jaar hebben we ervoor gekozen om naast het licht
en de groene krans ook het symbool van de zwavelstokjes een belangrijke plaats te
geven. Met het verhaal: ‘Het meisje met de zwavelstokjes’, willen we kinderen laten
ervaren dat er altijd mensen zijn die van jou willen houden of naar je op zoek gaan als
jij even niet meer weet hoe je verder moet of misschien wel verdwaald bent. Als je goed
luistert en goed om je heen ziet dan wil God er altijd zijn bij ‘gewone’ mensen. Mensen
die je in het voorbijgaan vaak niet ziet staan.
De adventvieringen in school vinden plaats op maandagmorgen 3, 10 en 17 en
woensdagmorgen 19 december.
KiVa
Op onze school werken wij in de groepen 2 t/m 8 met het programma KiVa.
KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en
het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden
groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de
groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

emotie ‘boos’ uitbeelden

Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van! In de nieuwsbrief
zullen wij u op de hoogte houden van de KiVa thema’s en lessen in de groepen.

In groep 2: zijn we in thema 2 Gevoelens, bezig met het onderdeel: gevoelens
herkennen. We hebben de afgelopen weken geleerd wat gevoelens / emoties zijn en nu
leren we onze eigen emoties herkennen en onder woorden brengen. We gaan emoties
uitbeelden en de kinderen beantwoorden dan de vraag: ‘welke emotie zie je?’ We
bespreken ook hoe je iemands gevoel kunt zien. Met gezichtsuitdrukking, gebaren en
bewegingen. In deze Sinterklaastijd besteden we extra tijd aan het gevoel ‘iets
spannend vinden.’ Wanneer is iets spannend? Waarom is het spannend? Kun je iemand
helpen om iets minder spannend te maken?
In groep 5-6: Vanwege juf Jeltje haar verhuisdagen, is er op twee maandagen geen
KIVA-les geweest. Dit pakken we volgende week weer op. Wel hebben de kinderen deze
week uitgebreid stil gestaan wat je doet om je dromen te verwezenlijken, en wat je
daarvoor nodig hebt. Dit is n.a.v. het thema ‘Dromen’ van Trefwoord. Kinderen noemden
o.a. geloof, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, de mensen en dingen om je heen.
Ook stonden we stil bij onze eigen talenten. En dat waren er een heleboel!
Nieuws uit groep 1-2
De kinderen waren maandagmorgen helemaal vol van de aankomst van Sinterklaas en
zijn Pieten in Uithuizen. En tot hun grote
vreugde mochten ze op school ook nog naar de
Schatkamer om cadeautjes uit te zoeken voor
hun verlanglijstje. Het was voor sommigen nog
even moeilijk kiezen, maar uiteindelijk is het
iedereen gelukt. Onze dank aan de leden van
de OV, die ieder jaar een grote hulp voor de
Sint zijn en de kinderen veel plezier bezorgen
met deze prachtig ingerichte Schatkamer.
In de klas zijn we begonnen met de
voorbereiding op het verjaardagsfeest van de
Sint. Centraal tijdens ons Sinterklaasthema
staat het prentenboek: Sinterklaas, nog 13
nachtjes wakker liggen. Aan de hand van
verschillende reken-taalactiviteiten, sociaalemotionele
activiteiten
en
spel–
en
bewegingslessen stellen we de verschillende
Pieten van Sinterklaas aan de kinderen voor. We hebben inmiddels kennis gemaakt met:
Schoorsteenpiet en Pietje Precies. Met Schoorsteenpiet hebben de kinderen de kinderen
hun namen in klankgroepen verdeeld. De langste namen kwamen in de hoogste
schoorsteen en de namen met één klankgroep in de laagste schoorsteen. Pietje Precies

vroeg de kinderen om woorden met een p-klank te bedenken, want dat is zijn favoriete
letter. We hebben een heleboel woorden op het raam geschreven, zodat Pietje Precies,
als hij toevallig langs komt, ze ook kan zien. Morgen leren de kinderen dat er verschil in
tijd is tussen vroeger en nu met Opa Piet. De foto’s van alle Pieten hangen in de klas,
komt u gerust eens kijken…
Vanmiddag hadden wij weer atelier. We hopen natuurlijk dat we op school onze schoen
mogen zetten, daarom hebben de kinderen allemaal een, naar eigen keuze, schoen,
laars, schoorsteen, zak of stoombootje geknutseld.. Dank aan de ouders die hebben
geholpen!
De komende weken mag uw kind van thuis ‘Sinterklaasspullen’ mee naar school nemen.
Wilt u de spullen wel van de naam van uw kind voorzien. Deze materialen zijn iedere
dag welkom. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze ook verkleed als Sint of Piet naar
school komen. Het is fijn als de kinderen van Sint of Piet iets in hun schoen hebben
gekregen, maar we verzoeken u om de kinderen het gekregene, als het gaat om snoep
of speelgoed, niet mee naar school te laten nemen.
Woensdag 28 november gaan we net als Pepernotenpiet, pepernoten
bakken! Wat zal het dan lekker ruiken in school..!
Donderdag (middag) 29 november is het weer meeneemdag, dan mag
er speelgoed mee naar school.
De plaat van de maand is deze keer gewonnen door Sophie. Zij had
een prachtige slak geborduurd. Gefeliciteerd Sophie!
Ook felicitaties voor Milan en zijn familie, met de geboorte van hun
dochter en zusje: Liv. We hebben een ooievaar en een mooie slinger
van slabbetjes gemaakt. En heel bijzonder: Flip de Beer mocht samen
met Milan zijn zusje in het ziekenhuis bewonderen!
Vandaag heeft Juf Julia haar verjaardag in de klas gevierd. Het was een
superleuk Sint en Pietenfeestje!! Juf Julia bedankt iedereen voor alle
felicitaties en leuke cadeautjes!
Donderdag 6 december mogen de kinderen iets van hun gekregen
cadeautjes mee naar school nemen. Ze mogen het laten zien, erover vertellen en er ook
samen mee spelen.
Naast alle drukte van het Sinterklaasfeest kijken we ook alvast een beetje vooruit want…
zondag 2 december is de eerste zondag van de advent. Advent is de voorbereidingstijd
op Kerstmis. In hal van de school en bij ons in de klas hangt een adventskrans en
maandag 3 december steken we tijdens de schoolviering de eerste van de vier kaarsen
aan.
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus
Sinterklaasfeest in groep 1 - 2
We vieren de verjaardag van Sinterklaas op woensdag 5 december op school. Ook de
ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 zijn van harte uitgenodigd op het
verjaardagsfeest. Wij verzoeken u om een oppas voor de nog niet schoolgaande
kinderen te verzorgen. Voor deze gelegenheid wordt de centrale ruimte in school
omgetoverd in een feestzaal waar het verjaardagsfeest van de Sint zal plaatsvinden.
Rond half negen zullen we Sint verwelkomen en kan het feest beginnen. De Sint en de
Pieten zullen rond half tien naar een andere groep vertrekken en is er voor de kinderen
een traktatie in de klas en voor de ouders een kopje koffie of thee in de centrale ruimte.
Als alle werkjes zijn uitgedeeld, we verwachten rond tien uur, is het feest voorbij en zijn
de kinderen van groep 1 en 2 vrij. Meer informatie over het feest kunt u volgende week
tegemoet zien in een speciale Sinterklaasbrief.
Juf Truus

Nieuws uit groep 3
De Sint is nu dan toch echt in het land en dat is in de klas al goed te zien en te merken.
De kinderen hebben zelf de klas prachtig ingericht en genieten van de hoeken die ze
hebben gemaakt. Er worden verlanglijstjes en brieven naar Sinterklaas geschreven,
onbewust gebruiken ze meer letters dan ze hebben geleerd. Want hoe schrijf je de ie juf,
van piet?
Volgende week zullen we de verwerkingen van de leeslessen ook helemaal aanpassen
aan Sint en piet: woordrijtjes met Sint woorden, verhaaltjes over Sint en piet. Ook
werken we in een Sint- weektaak.
Met rekenen gaan we deze weken werken aan het uitrekenen van sommen met behulp
van een getallenlijn. In de klas op de vloer is een lijn geplakt, waarop de kinderen de
sommen kunnen springen. We besteden veel aandacht aan het verder springen vanaf
een getal. Dit omdat kinderen bij het tellend uitrekenen vaak beginnen op het getal
i.p.v. verder tellen. Bijvoorbeeld 3+ 2 = 3-4, terwijl het moet zijn, 4-5.
Juf Julia is afgelopen maandag met de kinderen naar de bieb geweest. De eerstvolgende
keer dat we weer naar de bieb gaan, is op maandag 10 december.
Vanmiddag hebben we weer atelier gehad. De kinderen konden kiezen uit Sinterklaas
knutsels. Er zijn prachtige schoenen, klompen, laarzen, schoorstenen, zakken en
stoomboten geknutseld.
Gisteren hadden we de informatie ochtend over Klankgebaren. Het was fijn om te zien
hoeveel ouders er waren. Truus Bulten vond het leuk om uitleg te geven over het
gebruik van de gebaren. De kinderen ( en juf) vonden het heel leuk om te laten zien hoe
de klankgebaren in de klas worden gebruikt.
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Marian
Sinterklaas in groep 3
Op woensdag 5 december mogen we de Sint en zijn pieten weer op de Schelp
verwelkomen. Ook groep 3 brengt hij deze morgen een bezoek.
Vanaf groep 3 is het bezoek van Sint een feest dat de leerkracht samen met de kinderen
viert. Ouders zijn hier niet bij aanwezig.
De kinderen mogen deze ochtend verkleed als Sint of piet naar school. Ze hoeven geen
fruit en drinken voor de kleine pauze mee te nemen. Een (plastic) tas voor het cadeautje
is wel handig. Ook geven we de knutselspullen deze morgen mee naar huis.
De kinderen zijn gewoon om 12.15 uur vrij.
Donderdag 6 december is het voor groep 3 meeneemdag. Zij mogen iets dat zij hebben
gekregen bij pakjesavond, meenemen naar school om te laten zien en er mee te spelen.
Wilt u rekening houden met de breekbaarheid van het speelgoed en kleine onderdeeltjes
thuis laten? Het zou jammer zijn dat er iets stuk gaat of kwijt raakt.
Nieuws uit groep 4
Deze week heeft groep 4 weer een rekentoets gemaakt waarbij tientallen, eenheden en
klokkijken centraal stond. De kinderen moesten tientallen en eenheden herkennen en
kunnen benoemen. Het klokkijken ging zowel analoog als digitaal al tot kwart voor en
kwart over.
De komende weken gaat groep 4 bezig met getallen tot 100 ordenen, splitsen tot 100 en
samenvoegen, tellen met sprongen van 10 en 2 op de getallenlijn en de tafel van 2 en
10. Veel kinderen wilden graag een extra oefenboekje hebben om thuis mee te oefenen
en snel sommetjes te leren maken.
Bij spelling wordt vanaf deze week gebruik gemaakt van de klankgebaren. Truus Bulten
heeft een gastles gegeven en de lange en korte klanken met de kinderen besproken.
Deze werden meteen getoetst met een klein dictee. Het was meteen duidelijk dat de

kinderen veel ondersteuning hadden aan de klankgebaren. Deze week hebben we
geleerd waarom sommige woorden met een /t/ klank aan het einde een /d/ aan het
einde hebben staan.
De plaat van de maand is deze keer gewonnen door Victoria. Zij had een prachtige
herfstplaat getekend. Maandag 3 december zal groep 4 de regel van de maand
presenteren. Dit zullen kinderen doen doormiddel van een tekening of een toneelstukje.
Hier wordt erg hard aan gewerkt en mee geoefend.
Wij zijn op dit moment hard bezig de klas klaar te maken voor de sint. De kinderen
kunnen niet wachten tot hij langskomt. Hij zal 5 december op school komen, de gymles
van die dag gaat niet door. De kinderen kunnen die woensdagochtend gewoon naar
school worden gebracht.
Met vriendelijke groet, Juf Sanne
Nieuws uit groep 5-6
En of de heerlijke tijd is aangebroken...Sint en de pieten zijn in
het land! De schoen mag gezet, de schatkamer was weer een
groot succes en Sint heeft weer een brief gestuurd naar alle
kinderen. Hij wil graag weer post, maar op de ’ouderwetse toer’,
zoals hij zelf schreef. Met een brief terug. De kinderen van groep 5
hebben een speciale brievenbus voor de groep gemaakt, met op
alle zijden mooie tekeningen. Onze eerste envelop voor Sint, met
onze brieven, raakt ook al mooi gevuld. Benieuwd wat we
volgende week aan antwoord terug kunnen verwachten. Vol
verwachting kloppen hier de harten dus! We gaan lekker de
komende twee weken verder genieten van alle voorbereidingen.
Juf Jeltje gaat maandag met de kinderen een programma
samenstellen voor zijn bezoek aan ons lokaal, op woensdag 5
december. Die dag hebben de kinderen ook geen gymnastiek en muziek. Ze mogen
verkleed op school komen, als ze dat leuk vinden. In het Sint-thema natuurlijk! Graag
die dag even een extra plastic zak in de eigen tas meegeven naar school. Voor in de
kleine pauze wordt gezorgd voor wat lekkers te drinken en te eten. Alle kinderen wordt
gevraagd voor 5 december een leuk bordspel mee te nemen van thuis. Dit nemen ze
maandag 3 december al mee, i.v.m. de gymtas op dinsdag. We gaan er samen een
gezellige spelletjesmorgen van maken!
Er heeft zich een ouder gemeld om op woensdagmorgen extra te komen lezen. Dat is
voor het indelen van leesgroepjes nu nog te weinig, maar dank voor de aanmelding. Nog
een keer de oproep voor het niveaulezen, van 08.30-09.00 uur. We horen het graag van
U?
Er worden mooie spreekbeurten voorbereid, we zijn hartstikke trots op de kinderen. Fijn
om ook te zien hoe u als ouders/opvoeders betrokken bent bij uw kind. Er wordt
huiswerk geoefend, geholpen met PowerPoints etc. We waarderen het enorm!
We merken dat de tafels van vermenigvuldiging (2 x 6 = 12), maar ook de deeltafels (12
: 6 = 2) nog niet bij iedereen even goed geautomatiseerd zijn. Misschien een idee om dit
thuis ook nog eens weer wat aandacht te geven? Het kan op tal van momenten; even
kort, met een spelletje etc. Daarnaast blijven we het bibliotheekbezoek van harte
stimuleren. Volgende week en de week daarop mogen de kinderen hun boeken weer
ruilen. Voor maandag 10 december heeft iedereen minstens een informatieboek mee uit
de bibliotheek.
Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Marieke
Vanwege ziekte van de leerkrachten deze week geen nieuws uit groep 7 en groep 8.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 6 december 2018
RK. Basisschool de Schelp
http://www.rkbdeschelp.nl/

