nieuwsbrief
Uithuizen,

6 december 2018

Agenda:
DECEMBER:
10: 2e Adventviering
14: Studiemiddag team – 5 t/m 8 12.00 uur vrij
17: 3e Adventviering
19: 4e Adventviering
20: Kerstviering kerk – aanvang 17.00 uur

JARIGEN:
December:
08: Fabian Bolt – groep 3
09: Koen Berendsen – groep 3
15: Stefan Kok – groep 8
Justin Schollema – groep 7
18: Keylan Garba Chaibou Maiga – groep1-2

Vanuit de directie:
Even voorstellen:
Mijn naam is Hans Pijfers. Ik ben 53 jaar en woon met mijn gezin in
Assen. Op 1 december ben ik begonnen als schoolleider op RKB de
Schelp. Ik hoop u de komende tijd te ontmoeten en kennis te maken,
maar zal me op deze wijze alvast even voorstellen.
Zo’n 10 jaar geleden ben ik begonnen met werken in het onderwijs,
als directeur van een basisschool in Klazienaveen.
Kortgeleden zag ik de vacature van de Schelp. Ik kende Primenius als een mooie
organisatie met duidelijke en frisse ideeën. Ik ben dan ook blij dat de gesprekken goed
zijn verlopen en ik per 1 december mocht beginnen.
Op de Schelp gebeuren mooie dingen qua onderwijs. Het spreekt me aan dat het team
bezig is om het onderwijs zo vorm te geven dat kinderen steeds meer onderwijs op maat
krijgen. De inzet van iPads helpt daarbij, maar het is vooral een vaardigheid van
leerkrachten. Goed kijken en luisteren en je les aanpassen aan de kinderen. Verder
hopen we natuurlijk dat we binnenkort de nieuwe school mogen betrekken.

Ik werk 4 dagen per week en zal mijn werkdagen aanpassen aan de behoefte van
school. Een vaste vrije dag heb ik dus niet. Meestal ben ik er dus wel, maar als u me wilt
spreken het kan handig zijn om even een afspraak te maken.
Ik heb de afgelopen dagen kennis kunnen maken met de collega’s en ik heb al een paar
kinderen en ouders gesproken. Ik ben enthousiast over de sfeer en het plezier die ik
hoor in de verhalen. Ik kijk er naar uit om hier onderdeel van uit te maken! Ik hoop u
binnenkort eens te spreken.
Graag tot ziens!
Hans Pijfers
Identiteit:
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.
Het adventsproject is opgebouwd vanuit het sprookje ‘het meisje met de zwavelstokjes.’
Zo leefde er lang geleden een meisje, Anna. Anna woonde bij oma want haar moeder
was gestorven. Op de dag voor kerstmis begint het te sneeuwen. Anna gaat naar buiten
om even in de sneeuw te zijn en dan raakt Anna de weg naar het huisje van oma kwijt.
Door de sneeuw lijken alle straatjes opeens op elkaar. Hoe moet dat nu? Zij heeft het
koud. Het enige wat Anna heeft zijn zwavelstokjes. Die heeft ze gevonden in een oude
schort die op straat lag. Om warm te blijven steekt zij de stokjes een voor een aan. En
dan gebeurt er van alles. In het licht en de warmte van een brandend zwavelstokje
ontmoet Anna een herdersjongen. Ziet ze hoe Maria en Jozef op reis gaan en…………
Maar als het zwavelstokje is uitgebrand keert iedere keer de kou terug. Anna wordt heel
verdrietig. Ze heeft het zo koud en ze heeft zo’n honger. Ze roept om oma. Anna besluit
om alle zwavelstokjes één voor één aan te steken. Zo blijft ze nog een klein beetje
warm.
Zou oma Anna kunnen vinden? Anna wil zo graag terug naar het warme huisje van
oma…
En dan komt er hulp uit onverwachte
hoek…
Maandag 3 december stak de jarige Elske
met hulp van meester Hans de eerste kaars
van de adventskrans aan. Een aantal
leerlingen van groep 8 lazen het eerste deel
van het sprookje voor en Mandy uit groep 4
een mooi gebed.
De volgende advent
vieringen in school vinden plaats op
maandagmorgen
10
en
17
en
woensdagmorgen 19 december.

Regel van de maand:
Voor de advent viering, afgelopen maandag, is ook de nieuwe regel van de maand
bekend gemaakt: ik luister naar een ander! Deze maand zal er in alle groepen extra
aandacht aan deze regel besteed worden.
Viertafel
Op de viertafel plaatsen we de symbolen die wij gebruiken bij de advent. De komende
weken zullen er steeds symbolen bijkomen.
De adventskrans: Het meest krachtigste symbool in de advent. De kaarsen duiden op
het steeds sterker wordende licht.
Het zwavelstokje: De zwavelstokjes staan symbool voor het verlangen naar thuis,
warmte en liefde. Zij verwijzen ook naar het licht van kerstmis. Elke keer als Anna een
zwavelstokje aansteekt wordt het licht en warm om haar heen. In dat licht speelt zich de
ontmoeting af met personages uit de geboorteverhalen van Jezus en de herdersjongen
en de fluit.
De herders: De herders leefden in de tijd dat Jezus werd geboren vooral in het open
veld. Zij vormden het ‘uitschot’ van de samenleving. De herders hadden de ondankbare
taak om voor de kuddes te zorgen buiten de veilige stadsmuren. Juist in het evangelie
zijn het deze herders, deze uitgeslotenen die als eerste de boodschap van het licht
ontvangen.
De drie koningen: De drie koningen kennen we uit het Bijbelverhaal van de geboorte van
Jezus volgens Mattheus. Dat wil zeggen: in de bijbel is er sprake van magiërs uit het
Oosten (Mt. 2, 1), wijze mannen die de hemel onderzoeken. Later zijn het in de
volksmond koningen geworden. En men spreekt dan over ‘drie’ koningen, terwijl dat
getal in de bijbel niet genoemd wordt.
De engel: De engel leren we kennen als de boodschapper van het goede nieuws.
Engelen mogen in de omgeving van God verkeren. Als de aarde met de hemel wordt
verbonden stuur God vaan een engel. Dan maakt God kenbaar dat hee geeft om de
mensen die er leven. Kunnen wij een engel ontmoeten? Jazeker! Er zijn engeltjes die
hier op aarde leven. Denk maar aan het gezegde ‘een engeltje op je schouder’…….
Iedereen kan dat engeltje zijn. Door aandacht en zorg te hebben voor de mensen om je
heen of……… Of deze engeltjes ook vleugeltjes hebben, dat is niet bekend.
Aan het eind van deze week zal ook de stal een plaats krijgen in de centrale ruimte van
de school.
Hart voor….
In het advents- kerstproject van dit jaar hebben we ervoor gekozen om naast het licht,
de groene krans en de zwavelstokjes ook het symbool ‘een liefdevol hart hebben’ een
belangrijke plaats te geven.
In de kerstperiode komt ook het sturen van kerstwensen aan de orde. Met de kinderen
praten we hierover en bedenken ook aan wie we een kaart kunnen sturen. Omdat wij
oog en hart willen hebben voor mensen die een klein beetje extra aandacht kunnen
gebruiken willen we dat in de vorm van een kerstkaartje tot uitdrukking laten komen.
Wij willen hart hebben voor….
Mensen die in deze periode van warmte en gezelligheid:
Eenzaamheid meer dan normaal ervaren..
Een lichtpuntje kunnen gebruiken..

Tijdens creatief lessen op school gaan we kerstkaarten maken en om de kinderen te
laten ervaren dat het fijn is om een kaart voor iemand anders te maken.
Heeft u iemand in uw familie of in uw omgeving die ziek is, of kent u iemand die alleen
is? Wilt u dan het adres via de mail of schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht
van uw kind. We hebben afgesproken dat alle leerlingen één adres mogen aandragen.
Adressen aanmelden kan t/m 14 december.
Wij zorgen voor het versturen van de kaarten.
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. 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 op verschillende manieren herkennen.
Kun je horen hoe iemand zich voelt? Kun je zonder iemand
zijn gezicht te zien, weten hoe hij of zij zich voelt? We
merken dat kinderen ook aan stemmen of een bepaalde
manier van lopen al heel goed een gevoel kunnen
herkennen, maar ook al zelf uitbeelden.
In groep 3:
In deze drukke periode zijn de lontjes bij de kinderen wat
korter. Bij KiVa besteden we daarom wat meer aandacht
aan hoe we met elkaar omgaan en hoe we naar elkaar reageren. We bespreken dat we
het zeggen tegen elkaar als we iets niet fijn vinden en dat we niet praten met handen en
voeten.
De kerstmaaltijd in groep 1-2
Donderdag 20 december vieren we met elkaar het Kerstfeest. De kinderen zijn ’s
middags vrij van school en worden om 16.45 uur weer in hun eigen klas verwacht. De
jassen kunnen dan aan blijven want om 16.55 uur vertrekken we samen naar de kerk
voor de kerstviering. Na de viering gaan we weer naar school voor de kerstmaaltijd. De
groepen 1 en 2 eten in hun eigen klas. Ervaring heeft geleerd dat het voor de jongere
kinderen leuker is om actief bezig te zijn tijdens een maaltijd. Daarom hebben wij er
voor gekozen om een broodmaaltijd met kerstaccent te houden. Een lekker kopje soep
vooraf en daarna kunnen de kinderen zelf kiezen wat voor broodje ze willen, welk beleg
en vervolgens zelf smeren. Natuurlijk zijn er de juffen en de klassenouders er om
eventueel te helpen. Voor deze groepen betekent het dat u als ouder niet zelf een
gerecht hoeft te koken (behalve de soep) maar kunt intekenen voor een bepaald
ingrediënt voor de kerstmaaltijd. De intekenlijst hangt vanaf maandag 10 december in
de gang. U kunt de ingrediënten donderdagmorgen 20 december om 8.30 of om 12.00
uur, op school afgeven. De kinderen hoeven zelf geen bord en bestek mee te nemen
naar school. Vanwege het tijdstip en de drukte die het kerstfeest met zich meebrengt
komen de kinderen na het kerstfeest niet zelf naar buiten maar kunt u uw kind vanaf
19.15 uur weer uit het lokaal van groep 1-2 halen.
Namens de onderbouw, juf Truus

Kerstdiner in groep 3
OP donderdag 20 december vieren we kerstfeest op school. Dit doen we met een viering
in de kerk en een maaltijd in de klas.
Bij de kleuters bestond deze maaltijd uit een broodmaaltijd, vanaf groep 3 doen we dit
met een buffet.
Dit buffet bestaat uit gerechten die worden meegenomen van huis. We vragen elk kind
een klein gerecht mee te nemen naar school. Dit hoeven geen grote hoeveelheden te
zijn. Een gerecht hoeft maar voor ongeveer 5 personen te zijn. Wel vragen we om
allemaal iets te maken. Kinderen zijn trots op wat zij zelf mee brengen en kunnen
teleurgesteld zijn als er niet iets van hen bij staat.
De gerechten voor deze groep hoeven niet heel uitgebreid en speciaal te zijn, houd u
alstublieft rekening met wat de kinderen lekker vinden. Hiervoor hebben we suggesties
op de intekenlijst staan. U kunt uw naam achter 1 van deze suggesties zetten, maar een
eigen inbreng is ook welkom.
Warme gerechten moeten warm worden aangeleverd. Hiervoor zullen er tussen 17.00 en
18.00 uur ouders op school zijn om deze gerechten in ontvangst te nemen.
De intekenlijsten hangen vanaf maandag 10 december in de gang op het bord.
Hartelijke groet, juf Julia en juf Marian
Intekenlijst kerstdiner groep 4-8
Vanaf maandag 10 december kunnen de ouders/kinderen hun gerecht voor het
kerstdiner schrijven op de intekenlijst bij de lokalen van groep 4-8. Net als voorgaande
jaren is er keuze uit: koud of warm voorgerecht, soep, stokbrood met kruidenboter,
salade, warm hoofdgerecht en een nagerecht. Er
hoeft niet te worden gekookt voor de hele groep,
een portie voor 8-10 kinderen is ook meer dan
voldoende, maar daar is iedereen vrij in. De
kinderen nemen op donderdag 20 december dit
mee van huis: een drinkbeker, een bord, een
soepkop (kan evt. ook het nagerecht in) en hun
bestek. Dit gaat mee in een plastic tas, die ze in
hun vak bewaren. Zo gaat het na afloop dan ook
weer mee naar huis. Ze mogen dit gelijk ’s morgens
of om 16.45 uur meenemen. De gerechten graag
meegeven in schalen/bakken e.d., die ook zo weer
in de tas mee naar huis kunnen. Denkt u ook aan
het meegeven van opscheplepels? De schalen
voorzien van een naamsticker is altijd een goed
idee, maar ze blijven in ons lokaal. Er wordt op
school niets afgewassen, alles gaat na afloop weer mee. Gerechten die niet op zijn, gaan
ook mee naar huis, er wordt dus in principe niets weggegooid. De kinderen komen om
16.45 uur eerst in de klas hun tafel opdekken en gaan dan mee naar de kerk voor de
kerstviering. Hierbij bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd! Voor 17.45 uur kunnen
de gerechten op school worden gebracht. Het is niet de bedoeling dat overdag al
gerechten worden gebracht en er kunnen geen dingen in de koelkast worden geplaatst.
Voor warmhoudplaatjes wordt gezorgd.
We hopen dat alles zo duidelijk is, anders horen we uw vragen graag.
Hartelijke groet, Juf Jeltje

Kerstkaartjes uitdelen in de onderbouw/ groep 1-2 -3 -4
In de kersttijd merken we dat kinderen het leuk vinden om een kerstkaartje te geven
aan klasgenootjes. Wij vinden deze vorm van aandacht voor elkaar heel leuk, maar
willen u vragen rekening houden met het volgende:
Als uw kind op school kerstkaartjes uit wil delen: (u moet zich niet verplicht voelen)
Dan graag aan alle kinderen in de groep.
De kaartjes graag voorzien van de namen van de kinderen uit de groep.
De kaartjes worden aan het eind van de ochtend of middag, door de leerling zelf
uitgedeeld.
Namens de onderbouw, juf Truus
Vanuit de Oudervereniging:

Kerstviering
Op donderdag 20 december is de jaarlijkse kerstviering in de kerk
met aansluitend eten in de klas.
Dit jaar nodigen we alle ouders/verzorgers uit om na de kerkdienst een hapje en drankje
te komen doen in de gezamenlijke ruimte in de school.
Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen zou het fijn zijn
als u zich t.z.t opgeeft via Social Schools.
Namens de Oudervereniging, graag tot dan!!

Vanuit de MR:
Op maandag 19 november j.l. was de eerste officiële MR-vergadering in de nieuwe
setting. Tijdens deze vergadering hebben we onder andere gesproken over de
overblijfkosten, de begroting en de leerlingenaantallen. Tevens hebben we gesproken
over het tot stand komen van het taakbeleid van het team en hebben we de
speerpunten voor dit schooljaar geïnventariseerd. Daarna hebben we het jaarplan en de
scholingsbehoefte van de MR besproken. We sloten de vergadering af met het
respectievelijk vaststellen van de ouderbijdrage, het jaarverslag- en de begroting van de
MR. De volgende vergadering staat gepland op maandag 14 januari 2019. De agenda
voor deze vergadering zal vooraf worden gepubliceerd in Social Schools.
Mocht u een vergadering willen bijwonen, is het verzoek dit aan te geven bij één van de
MR-leden of via het mailadres: annemiek.vanhoudt@primenius.nl
Heeft u onderwerpen die u graag besproken wilt hebben in de MR, kunt u dit met ons
bespreken dan wel verwoorden in een e-mail.
Met vriendelijke groet, Annemiek van Houdt, voorzitter MR – De Schelp

Nieuws uit groep 1-2:

Maandag begon de week met de eerste adventsviering. Met alle groepen samen in de
ruimte bij de keuken luisterden we naar het eerste deel van het verhaal over het meisje
met de zwavelstokjes. Door dit verhaal 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.
Komende maandag steken we de tweede kaars aan en horen we het vervolg van het
verhaal.
Voor de viering werd ook de nieuwe regel
van de maand bekend gemaakt: ik luister
naar een ander! In een kringgesprek
hierover wisten de kinderen heel goed te
verwoorden waarom luisteren belangrijk is.
Als je niet luistert, hoor je namelijk niets en
weet je niet wat je moet doen….
Gisteren was het dan eindelijk zover… de
verjaardag van Sinterklaas. De stoel van
Sinterklaas was mooi versierd en voor de
Pieten waren er wel heel speciale stoelen.
De kinderen hadden zich al twee weken al verheugd op de grap die ze hadden bedacht.
Want het waren geen echte stoelen, maar doorzakstoelen. Nadat, bijna Sinterklaas,
maar uiteindelijk gelukkig de Pieten, er met
verve door waren gezakt kregen ook zij een
mooi versierde stoel. We hebben samen
verjaardagsliedjes voor de jarige Sinterklaas
gezongen en als cadeau, een door de
kinderen gemaakt, schilderij aangeboden.
We hebben voor Sint gezongen van un, dos,
tres
en
het
lied
van
de
Priemeleprimelapieten uitgebeeld. Natuurlijk
gaf Sint ook de ouders de gelegenheid een
liedje te zingen en dat viel ook bij de
kinderen erg in de smaak. De kinderen
waren ook erg blij met de cadeautjes die de
Pieten hadden meegenomen!
We bedanken de ouders die dinsdagmiddag de feestzaal hebben versierd. de leden van
de oudervereniging voor het verzorgen van de koffie, thee en limonade en voor alle
werkzaamheden als hulp van Sinterklaas en de camerapiet voor het maken van de
foto’s.
Vandaag hebben alle kinderen op school verteld over het Sinterklaasfeest thuis, iets van
hun gekregen cadeautjes laten zien en er mee gespeeld.
En nu is Sinterklaas weer in Spanje en maken we ons op voor het Kerstfeest. Er staan
inmiddels kerstbomen in de klas en de kinderen van groep 2 maken morgen een start
met het versieren van de bomen en bedenken hoe we de klas verder gaan inrichten. De
juffen gaan volgende week het kerstverhaal voorlezen en daarna gaan we samen de
beeldjes in de kerststal zetten. Volgende week maandag introduceren we de letter die
tijdens dit thema centraal staat: de k van kaars en kerstmis. Het zou leuk zijn als de
kinderen van thuis ook iets meenemen dat met deze letter begint. Volgende week
woensdag houden we een creatieve ochtend in het thema Kerst. We zijn hiervoor op
zoek naar ouders die een groepje kinderen willen begeleiden
Dinsdag 18 december zingen we voor Keylan. Hij wordt dan 6 jaar. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

Flip de Beer geniet samen met de kinderen van de logeerpartijtjes. In het verhalenboek
kunnen we lezen dat Flip het bij alle kinderen het erg naar zijn zin heeft en samen met
de kinderen veel leuke dingen beleeft. Maandag 17 december sluit Flip de
logeerpartijtjes af bij Izabella. Woensdag 19 december nemen we afscheid van Flip en
wie weet.. tot volgend jaar.
Op donderdag 20 december is onze Kerstviering. Meer informatie hierover vindt u elders
in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, juf Julia en juf Truus
Nieuws uit groep 3:
De afgelopen weken stonden volop in het teken van Sint en piet. Op allerlei manieren
hebben we gewerkt aan dit thema. De geleerde letters zijn gekoppeld aan betekenisvolle
woorden als piet, zak en mijter. We oefenden het lezen met een Sint veilig en vlot
woordenboekje en sintverhalen. Rekenen deden we met pepernoten,
splitsen en
sommen uitrekenen ging daar heel goed mee. Er is super gewerkt door de kinderen.
Afgelopen dinsdag mochten we ons pietendiploma halen in de gymles. Hier hadden we
de lessen ervoor al flink voor geoefend. Groot was de verrassing dat er een echte piet
langskwam om te kijken of we het goed deden. En dat deden de kinderen natuurlijk:
allemaal geslaagd voor het pietendiploma.
En toen was het eindelijk 5 december, de dag van het bezoek van Sint en pieten. De
kinderen hebben zelf bedacht wat ze wilden doen tijdens het bezoek. Het bleek dat we
toch wel een muzikale groep hebben, de kinderen hebben flink gezongen en gedanst
voor Sint en pieten. We hebben allemaal genoten en kijken terug op een geweldig feest.
Vanaf volgende week werken we over kerst. Volgende week woensdag hebben we
samen met groep 1-2 en groep 4 een gezellige creatieve kerstmorgen. Hiervoor zijn we
nog op zoek naar ouders die deze morgen willen helpen met het begeleiden van een
groepje. De intekenlijst hangt op het bord in de gang.
Bij het mee naar huis geven van alle Sint spulletjes hebben we heel wat plastic tassen
uitgedeeld. Om de voorraad weer aan te vullen, zijn we op zoek naar plastic tassen.
Hebt u nog wat thuis? We houden ons aanbevolen!
Volgende week maandag gaan we weer naar de bieb, denkt u om de biebpas?
Hartelijke groet, juf Julia en juf Marian
Nieuws uit goep 4:
Na twee weken voorbereiden voor Sinterklaas was het eindelijk 5 december. De kinderen
hadden verschillende optredens voorbereid en een gezamenlijk dansje werd gedaan.
Naast dansen is er geturnd, een piramide gebouwd en gezongen. Sinterklaas en de
pieten waren erg onder de indruk van de kunsten van groep 4. Lorenza durfde al
helemaal alleen te zingen voor de Sint. Natuurlijk is er niet alleen voorbereid voor
Sinterklaas. Er wordt hard gewerkt aan grote plus en minsommen (63+3 en 46-4) en
sommen met tot en met 100 met tientaloverschrijding (38+5). Dit doen we in de klas
door sommen te oefenen in het werkboek, te joggen en sommen zelf te bedenken.
Bij spelling is er net een herhalingsweek geweest en is er aandacht besteed aan
meerdere categorieën die soms nog wat lastig zijn. Dit waren met name de categorieën
8, 11, 12, 14 en 18. Deze worden herhaald tijdens de dictees maar er wordt ook bingo
meegespeeld, tekeningen bij gemaakt en de woorden worden in het weetwoordenboek
geschreven. Bij taal zijn we weer bezig met werkwoorden en het bedenken van zinnen
met deze werkwoorden. Dit gaat al erg goed.
Tot kerstvakantie zal groep 4 bezig gaan met rekenen met geld, de tafel 10 en de tafel
van 2. Categorie 4, 9 en 5 komen bij spelling aanbod en bij taal wordt er gewerkt met
het schrijven van verschillende soorten teksten, zoals een bon. Op 12 december zal er
een creatieve kerstmorgen plaatsvinden voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen gaan

muziek maken, bewegen, knutselen en spelletjes doen. Dit betekend voor groep 4 dat er
op deze woensdag geen gym zal zijn.
Met vriendelijke groet, juf Sanne
Nieuws uit groep 5 en 6:
Maandag begonnen we met weer een heel sfeervolle eerste Adventviering.
Op de grond, met elkaar rondom de grote krans, luisterend naar verhalen en liedjes. De
periode van de lichtfeesten, met natuurlijk deze week de komst van Sinterklaas en zijn
Pieten. We hebben zelf brieven gestuurd en kregen ook meerdere keren een brief van
Sinterklaas in onze eigen brievenbus, maar woensdag was het dan zo ver.. De Pieten
lieten even op zich wachten, maar ze werden als postpakketten bezorgd! We hebben de
hele morgen ontzettend fijn met elkaar spelletjes gespeeld en Sint aan het eind verrast
met optredens, tekeningen en gemaakte boten. Iedereen was blij met het leuke cadeau
en samen sloten we zo een heerlijke morgen af. En nu op naar Kerst! De klas heeft juf
Jeltje woensdagmiddag al een beetje ingericht en juf Marieke gaat met een aantal

kinderen gezellig de kerstboom versieren. Als het maandag tweede Advent is, hebben
wij opnieuw een heel feestelijke klas. Want daar is het straks natuurlijk ook wel reuze
gezellig tijdens het Kerstdiner op donderdag 20 december. De intekenlijsten hangen
vanaf maandag bij alle groepen. Meer daarover kunt u lezen in het aparte stukje in deze
nieuwsbrief. Volgende week is er op maandag een dictee en op dinsdag hebben de
kinderen van groep 6 ook de derde toets van aardrijkskunde. Het gaat heel goed met
het oefenen van het huiswerk, het voorbereiden van de spreekbeurten en het
meenemen van de informatieboeken. Dat vinden we enorm fijn. Deze week moesten alle
kinderen weer hun boeken meenemen om in de bibliotheek te ruilen. Maandag 10
december heeft iedereen weer een boek mee.
Maandagmiddag 17 december gaat juf Jeltje met de kinderen een klein lichtje maken
voor op de eigen tafel, zodat het kan branden tijdens het fijne Kerstdiner op
donderdagavond 20 december. Alle kinderen nemen voor woensdag 12 december dit
mee: een schone glazen groentepot met een waxinelichtje waar een batterijtje in zit.
Vindt u het gezellig om een uurtje met ons en de kinderen door te brengen, dan bent u
van harte welkom om de kerstsfeer te proeven in groep 5-6. Kom dan leuk met ons mee
versieren op maandagmiddag 17 december, van 14.00-15.00 uur. Als er tijd over is,
mogen de kinderen ook nog kerstkaartjes maken.
Met de twee ouders die zich hebben aangemeld voor het niveaulezen, starten we
woensdagmorgen 12 december. Nog steeds zijn we op zoek naar meer ouders, maar we

zijn al heel erg blij met deze aanmelding. Het is iedere woensdagmorgen, van 08.35 tot
08.55 uur.
Af en toe gebeurt het nog wel eens dat kinderen geen gymkleding of een handdoek mee
hebben. Nou lossen we het altijd weer op, maar het is toch fijn wanneer de kinderen op
hun gymdagen hun spullen in de gymtas hebben. En dat geldt ook voor een veilige fiets,
waar de banden, remmen etc. allemaal van in orde zijn.
Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Marieke
Nieuws uit groep 7:
En zo is het grote sinterklaasfeest alweer achter de rug. Wat een fantastische ochtend
was het! De kinderen hebben allemaal goed hun best gedaan op hun surprises en
gedichten. Wat een originele en creatieve creaties hebben we gezien. Ook
ouders hartelijk dank voor alle hulp en brengen
van alle spullen! Nu gaan we ons klaarmaken
voor de donkere dagen voor kerst. Maandag
gaan we de kerstboom optuigen en de klas in
kerstsfeer brengen. Morgen is het laatste atelier
van het jaar 2018. In het nieuwe jaar gaan we
uiteraard weer van start met nieuwe ateliers.
Maandag 10 december staat de tweede
adventsviering gepland. Dinsdag 11 december
staat er een topotoets van het Middellandse
Zeegebied gepland en woensdag 12 december
staat er weer een controledictee gepland van
categorie 17/26/werkwoorden. Woensdag 19
december (en niet november zoals in het rooster per ongeluk staat) is het laatste
controledictee van 2018. De categorieën 27/25/17/26 worden dan getoetst. Na de
kerstvakantie krijgen de kinderen een nieuw huiswerkrooster voor de komende periode
mee. Midden in deze drukke periode vieren we ook de verjaardag van Justin, hij wordt
zaterdag 15 december 11 jaar. Alvast hartelijk gefeliciteerd! Dinsdag 18 december wil ik
graag nog 1 keer dit kalenderjaar de boeken ruilen in de bibliotheek. Graag deze dag
een fiets en biebpas mee. Donderdag 20 december is de kerstviering en aansluitend
voor de kinderen het kerstdiner op school. Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen
over deze dag. Aanstaande maandag hangt bij de deur van groep 7 een intekenlijst voor
het kerstdiner.
Vriendelijke groet, juf Annemiek
Nieuws uit groep 8
Afgelopen maandagavond hadden wij de informatieavond bij ons op school in
samenwerking met HHC Uithuizen en Warffum, CSG Winsum en AOC Terra Groene
VMBO en het Groene Lyceum. Deze avond was erg informatief en de ouders konden in
een prettige setting alle vragen stellen. In januari zijn de open dagen en hierover zal ik
jullie nog informeren.
Momenteel doen wij mee aan een techniekproject van het HHC Uithuizen. Dhr. Birza,
techniekdocent, is eerst bij ons op school geweest samen met een aantal van zijn
leerlingen. Ze hebben ons uitleg gegeven over windmolens. Afgelopen dinsdagmiddag
zijn we naar het HHC Uithuizen gegaan om daar in het technieklokaal aan de slag te
gaan met het onderzoeken en het maken van een windmolen. Dinsdagmiddag 18
december gaan we nog een keer naar het HHC om de windmolen af te maken.
De Sinterkerstperiode is volop in gang bij ons op school. Afgelopen woensdag hebben wij
in de school en in de klas Sinterklaas gevierd. Wat heeft iedereen zijn/haar best gedaan
op de surprises en gedichten. Fantastisch! En nu maken we ons op voor een sfeervolle

kerstperiode op school. De dagen worden korter, de lichtjes gaan aan, de kerstboom
wordt versierd en met de Advent-vieringen zijn wij gezamenlijk op weg naar de kerst.
Hartelijke groet, juf Yardena
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Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles. Maar u heeft geen idee waar u het
geld vandaan moet halen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen de
contributie/lesgeld en eventueel benodigde spullen voor kinderen en jongeren
tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Zo kunnen ook
kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans,
muziek, kunst – of theaterschool.
HOE WERKT HET?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een
zogenaamde intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing,
opvoeding en/of begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een leerkracht/mentor/IB’er op
school, de sport- of cultuurcoach, jongerenwerker, een sociaal wijkteam, de jeugdzorg of
schuldhulpverlener. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de
aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een
aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de
intermediair.
WELKE SPORTEN OF CULTURELE ACTIVITEITEN?
Het Jeugdfonds vergoedt de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij
de landelijke sportbonden. Zwemles (A/B/C) en fitness worden niet vergoed. Een culturele activiteit
valt in de categorie: muziek, beeldende kunst, nieuwe media, dans, theater of kindercircus.
VERGOEDING
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de
contributie/lesgeld. Voor een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar
beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de
sportvereniging of cultuuraanbieder betaald. Is sommige gevallen is het mogelijk daarbij een
waardebon voor benodigde kleding/attributen te ontvangen welke kan worden ingeleverd bij een
winkel in de buurt.
Kijk voor meer informatie op:
Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Of bel op dinsdag, woensdag- of donderdagochtend naar onze coördinator op 06-81304503.
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