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Sinterklaasfeest:
Na op vrijdag 2 december alle prachtige surprises van groep 5 t/m 8 te hebben bewonderd tijdens
de surprisetentoonstelling, hebben we op maandag 5 december een mooi Sinterklaasfeest gevierd
op school. In tegenstelling tot voorgaande jaren kwam Sint vergezeld van zijn drie Pieten ditmaal op
de duo- en de bakfiets aanfietsen. Onder grote publieke belangstelling heeft Sint het fietspad tussen
Elsloo en Boijl officieel geopend. Eenmaal op school aangekomen kon het feest beginnen.
Muziekvereniging Concordia leverde daaraan een vrolijke bijdrage. We kunnen met elkaar weer
terugkijken op een prachtig Sinterklaasfeest. Zie voor foto's beide fotoboeken.

Stem op Concordia:
Het jeugdbestuur van Concordia heeft bij het gemeentefonds ‘ ‘van onderop aan de slag’ subsidie
aangevraagd voor de aanschaf van muziekinstrumenten en een nieuwe muziekmethode. Concordia
gaat dit gebruiken om samen met Kunst en Coo muzieklessen te gaan geven bij ons op school.
Morgen, vrijdag 16 december, is de publieksronde in het voormalig Rabobank gebouw aan de
Veengang 1 in Oosterwolde. U kunt Concordia en onze school steunen door op het plan van
Concordia te stemmen van 15.30 tot 16.30 uur. Gisteren heeft u daar via mail een flyer over
ontvangen.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Project: Kerst
De kleuters werken natuurlijk over de kerst. We hebben de letter K op de deur. Voor de kerstmarkt
in Zorgvlied hebben we een kinderkoor gemaakt. De kinderen in het koor zingen het lied: “de
herdertjes lagen bij nachte”. Het was ontzettend leuk om ons kunstwerk tijdens de kerstmarkt in
Zorgvlied te zien hangen, we zijn er erg trots op!
We zingen over “koetjes in stalletje” en “sjok sjok sjok doet het ezeltje”
en niet te vergeten “jingle bells”.
Het is een fijne tijd met gezellige muziek, vele lichtjes aan en de open
haard met een knetterend vuurtje op het digibord! We genieten er zo
van!
Kerstdiner:
Natuurlijk verheugen wij ons ook op het kerstdiner! In de avond, in
donker en met onze mooiste kleren aan gaan we met z’n allen genieten
van een overheerlijk diner, klaar gemaakt door onze ouders! Wij hebben er heel veel zin in!

Groep 3 en 4:
Groep 3 is alweer begonnen aan kern 6 van Veilig Leren lezen. De laatste letters worden
aangeleerd. Dit zijn g-au-ui-f-ei
In blok 4 van rekenen wordt de telrij uitgebreid tot 40. Er worden allerlei teloefeningen gedaan zoals
tellen van 25 tot 40 en weer terug, tellen met sprongen van 2 heen en terug, welk getal komt voor
32, welk getal komt na 25. Ook maken de kinderen kennis met een lege getallenlijn van 0 tot 40.
Naast veel aandacht voor de telrij tot en met 40 wordt de structuur van de getallen tot en met 20
verkend (één tiental en wisselende eenheden). Dus één tientje +…… één doos met koeken + …….
Groep 4 heeft voorlopig de laatste tafel, de tafel van 4 meegekregen naar huis. Dinsdag 20
december moeten ze de tafel van 4 opzeggen.
Met taal zijn we begonnen aan thema 4. De kinderen leren woorden bij het thema beroepen en
winkelen. Aan het eind van het thema kennen ze de woorden: assistent, bedrijf, beslist, chauffeur,
directeur, leerkracht, piloot, regelmatig, telefonist, vakkenvuller, verpleegster, verpleger,
aantekening, afrekenen, bedrag, beroep, etalage, geld verdienen, kantoor, kassa, klant, salaris,
uniform, verkoopster
Alles wat de kinderen in rekenen blok 3 hebben geleerd wordt in dit blok verder gebouwd. Als
vervolg op het tellen met sprongen van 10 (7-17-27-…) wordt in dit blok een begin gemaakt met
optellen en aftrekken met tientallen. Voorlopig worden alleen sommen als 47+10 en 47+20
aangeboden. Het optellen en aftrekken over het tiental 47+8 en 52-7 worden verder geoefend.
Gymles
Maandagmiddag 19 december krijgen we een gymles bewegen op muziek van de
bewegingsconsulent. De kinderen van groep 4 moeten deze middag de gymtas meenemen i.p.v.
dinsdag!
Leesbingo
Lezen is heel belangrijk, zowel thuis als op school. Om het lezen in de kerstvakantie te stimuleren
krijgen de leerlingen volgende week een leesbingo mee. Elke keer als er 10 minuten in de vakantie
gelezen is kunnen ze een vakje aankruisen. Is de kaart na de vakantie vol dan krijgen ze een leuk
presentje.
Groep 5 en 6:
Maandag 5 december hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Na de gezamenlijke ontvangst
hebben we in de klas gedichten voorgelezen en de prachtige surprises uitgepakt. Zie ook het
fotoboek van school.
Vorige week woensdag is Debora in groep 5/6 en groep 7/8 op bezoek geweest om te vertellen over
haar reis door Indonesië. Debora wist alle kinderen te boeien met haar prachtige verhaal. Debora,
bedankt voor je leerzame bezoek!
Deze laatste twee weken voor de kerstvakantie staan in het teken van kerst.
Daarnaast spelen we natuurlijk ons traditionele kerstschaaktoernooi samen met de kinderen van
groep 7 en 8. Vandaag is de laatste voorronde, morgen starten we met de nieuwe indeling en zal
het spannend worden wie zich voor 1 jaar de schaakkampioen van school mag noemen.
Succes jongens en meisjes!
In de maand januari en februari krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 nog driemaal schaakles op
school. Dit zal worden verzorgd door professionele schaakdocenten.
Maandag 19 december a.s. verzorgt bewegingsconsulent Frits Schnoor een les bewegen op muziek.
Groep 7 en 8:
Werkstukken
Alle werkstukken van groep 7 en 8 zijn inmiddels binnen. De leerlingen hebben er wat moois van
gemaakt. Ze krijgen begin volgende week hun cijfer.
Kerstwerkjes
De leerlingen hebben mooie rendieren, engeltjes en sneeuwvlokken gemaakt. De rendieren hebben
tijdens de kerstfair in Zorgvlied in de tent gehangen. Foto's van de werkjes komen binnenkort op de
site.

Wist u datjes door Bjorn en Stephan:
Wist u dat:
-

We een schaaktoernooi hebben
We rendieren hebben gemaakt voor op de kerstfair
We daarvoor als bedankje een traktatie kregen van de oma van Bjorn.
Iedereen het werkstuk heeft ingeleverd
De kerstboom in de klas al staat?
We ingewikkelde sneeuwvlokken hebben gevouwen?

Kerstnieuws:
Alle ouders hebben op de intekenlijst hun eigen gemaakte gerechtje
ingevuld voor de verschillende buffetten tijdens onze kerstviering.
Donderdag 22 december vindt deze kerstviering plaats. Overdag
hanteren we de gewone schooltijden, 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15
uur. ’s Middags hebben we een leuk kerstcircuit. In de avond komen
we in onze mooiste kerst (feest) kleding op school voor het
kerstdiner, dit jaar dus klaargemaakt door alle ouders!
De ouders worden om 17.15 uur verwacht (niet later i.v.m. inrichten
buffet tafels) met hun klaargemaakte gerechtjes. Na het afgeven bij
de betreffende klassen kunnen de ouders nog even buiten bij de
kinderen wachten tot de bel gaat. Daarna is er voor de ouders een
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje in het
overblijflokaal. Ook zal daar het rad van avontuur een aantal keren
draaien. U doet toch ook mee? Vergeet uw kleingeld niet. Om 18.30 uur is het kerstdiner ten einde
en mogen de ouders naar de desbetreffende klassen om de kinderen op te halen. Vergeet uw schaal
niet mee te nemen!
Op vrijdagochtend 23 december graag een tas mee voor de kerstwerkjes. Vrijdagmiddag zijn alle
kinderen vrij.
Dinsdag 6 december heeft de OV samen met een aantal ouders de school weer in kerstsfeer
versierd. Dank jullie wel. Het ziet er weer prachtig uit!
Vriendelijk verzoek aan u als ouders/verzorgers om de (eventuele) kerstkaarten a.u.b. (het liefst na
schooltijd) zelf uit te delen.
Kassabonnen Bruna:
We hebben voor EURO 45 aan kinderboeken uitgezocht bij de Bruna. Bedankt voor uw bijdrage
hieraan.
Kerstschaaktoernooi 2016
Gedurende de laatste twee weken voor de kerstvakantie organiseren we voor groep 5 t/m 8 het
kerstschaaktoernooi op school. Onderstaand de winnaars van de laatste 5 edities.
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sil van den Berg (groep 7)
Zeb Knoef (groep 7)
Mees van den Berg (groep 8)
Niek Bos (groep 8)
Arno van den Berg (groep 7

Geen Comperio College:
Dinsdag 20 december, 10 en 17 januari.
Woensdag 21 december, 11, 18 en 25 januari.
Hoofdluiscontrole:
Maandag 9 januari vindt er weer hoofdluiscontrole door het luizenopsporingsteam (LOT) plaats op
school. We beginnen om 08.30 uur.
Een vriendelijk verzoek om uw kind (-eren) met schone haren, zonder gel, haarlak e.d. op school te
laten komen.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 12 januari a.s.

Agenda:
Maandag 19 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari
Woensdag 18 januari
Vrijdag 20 januari
Maandag 23 t/m vrijdag
27 januari
Vrijdag 27 januari
Maandag 30 januari
Vrijdag 3 februari
Vrijdag 10 februari
Zaterdag 11 februari
Maandag 13 t/m vrijdag
17 februari
Maandag 20 t/m vrijdag
24 februari

13.15 Uur bewegen op muziek door bewegingsconsulent Frits
Schnoor voor groep 3 t/m 8.
17.30 Uur Kerstviering op school
Start kerstvakantie. ’s Middags geen school.
8.30 Uur hoofdluiscontrole door het LOT.
8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur OV/MR
Roelf afwezig i.v.m. cursus.
Toetsweek
Groep 1 en 2 ’s middags vrij.
Leerlingenraad.
13.15 Uur schooltennis voor groep 3 t/m 8.
Roelf afwezig i.v.m. cursus
Rapport mee
Remco Heite schaaktoernooi in het Linde College te Wolvega
Rapportbespreking
Voorjaarsvakantie

Personeel, MR en OV wensen u allen hele fijne feestdagen en
een goed en gezond 2017 !

