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Agenda
12 december

School gesloten ivm landelijke staking PO

15 december

Podium groep 4

21 december

Continurooster: alle kinderen om 14.00 uur vrij

21 december

Vanaf ongeveer 17.00 uur kerstmarkt en kerstdiner
(informatie volgt)

22 december

12.00 uur: kerstvakantie!

Wist je dat….
….onze Lynn op de voorpagina van het AD
staat?
…er in de klas van meester Gerrit wel
duizend kerstlampjes hangen
Hieperdepeip…hoeraaaaaaa!
De jarigen van de maand december zijn:
1 Marieke Feld
7
2 Carlysha Brison
7
6 Sanna Suleiman
3
7 Lynn Kannegieter 1/2 A
9 Sienna Riep
1/2B
12 Marit van Hall
6
13 Selin Kasaci
7
23 Myrthe Prins
1/2 A
25 Lamiae Astitou
6
28 Ismail El Hany
7
Gefeliciteerd iedereen!!!

Staking 12 december
We hopen op uw begrip voor het feit dat we
samen met de andere Aves-scholen gaan
staken.
Gevraagd
Wie o wie heeft er een
“stroompaddenstoel’: transformatie van
380V naar 220V? Deze hebben we in de
kerstvakantie nodig voor het
Oliebollenbakken-feest. Het liefst met een
hele lange kabel! Graag melden bij meester
Stefan
Lynn in de krant!
Hoe leuk ….
een leerling die voorop het AD staat. Wat
een mooie prestatie Lynn, 4 jaar en dan al je
C-diploma.

Kerstdiner
Dit jaar zal er op donderdag 21 december
een kerstdiner georganiseerd worden voor
de kinderen. Voor dit diner doen we graag
een beroep op de kookkunsten van de
ouders. Vanaf maandag zal er een lijst bij
iedere groep liggen waarop ouders zich
kunnen inschrijven om een heerlijk (tapasachtig) gerecht te maken.
Uiteraard is er buiten voor de ouders ook
een heerlijk drankje te nuttigen onder
leiding van de OR.
Oliebollen
Om dit jaar nóg meer geld op te halen voor
onze nieuwe schoolshirtjes, gaan we op
zondag 31 december oliebollen verkopen op
het pleintje voor de school. Vanaf maandag
kunnen ouders bij de leerkrachten van hun
kinderen doorgeven hoeveel oliebollen ze
willen bestellen. Ook is het mogelijk dit via
de mail te doen. Hiervoor is een speciaal
email adres aangemaakt door de OR:
oliebollenroderik@outlook.com
Het is dan mogelijk om oliebollen te
bestellen. Het liefst weten we zo vlot
mogelijk wie er allemaal heerlijke oliebollen
en appelflappen willen, zodat we daar met
het inkopen rekening mee kunnen houden.
Op 31 december zullen we van 10 tot 14
staan te verkopen met een lekker glaasje
warme chocomel! We hopen dat iedereen
even gezellig langs komt!
Podium groep 4
Volgende week, 15 december, heeft groep 4
het Kerstpodium. We beginnen om 11.15
uur. Natuurlijk hopen we dat alle papa’s en
mama’s komen. Opa en oma mogen ook
komen hoor! Ons podium gaat over de
Kerstmisman… Tot dan!
Brrr…..koud
Het wordt buiten kouder. Wilt u hier
rekening mee houden? Ook met koud weer
spelen we lekker buiten om een frisse neus
te halen. Handschoenen en een muts
kunnen dan prettig zijn.

Rekenen met sprongen van twee
In groep 3 hadden we het deze week over
rekenen met sprongen van twee. Zien we dit
ook ergens om ons heen? Ja, de
huisnummers! Samen zijn we op onderzoek
gegaan of het ook echt klopt. Alle
huisnummers in de buurt zijn met sprongen
van twee.

Schoolfruit
Volgende week eten we ananas,
mandarijnen en peer

Nieuws vanuit het Kinderpaleis SKN
Boekenbende
Afgelopen week was het ‘Boekenbende’ bij het
Kinderpaleis.
‘Boekenbende’ is een activiteit voor kinderen van
acht jaar en ouder. Er komt een medewerkster
van de bibliotheek die, samen met de
pedagogisch medewerker, een boek met de
kinderen gaat bespreken.
De kinderen mochten het boek mee naar huis
nemen en twee weken later vertellen wat ze er
van vonden. Wat leuk om al die verschillende
meningen over een boek te horen! De één vond
het een leuk boek, een ander vond het spannend
en er waren kinderen die het saai en niet leuk
vonden. De volgende keer gaan we samen de
film kijken die over het boek gaat.
Ook kinderen van andere bso-lokaties mogen
meedoen aan de ‘Boekenbende’. Zij worden
gebracht naar het Kinderpaleis
en na afloop weer opgehaald.

Oud-Hollands
Het thema van dit moment is ‘Oud-Hollands’.
Eerst hebben de kinderen verteld waar zij aan
denken bij ‘Oud-Hollands’. Daarna hebben we
gekeken of er iets ‘Oud-Hollands’ is wat we nu
ook nog kunnen doen. En dat is best veel!
We hebben molens in elkaar geknutseld en
leuke klederdrachtpoppetjes gemaakt,
ouderwetse spelletjes gespeeld en wafels,
kniepertjes en nieuwjaarsrolletjes gebakken.

