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Leerpunt.
Deze twee weken staan in het teken van SAMEN SPELEN. Hoe vraag aan een groepje kinderen of je
mee mag spelen, je wil namelijk graag MEEDOEN. Het gebeurt soms dat je buiten gesloten wordt. Dat
is nooit leuk en ook niet aardig. Het is wel belangrijk dat je dan rustig kunt reageren. Vertel de ander
dat je het vervelend vindt dat je niet mee mag doen en hoe dit voor je voelt.

De laatste twee weken voor de kerstvakantie zullen de leerpunten in de klassen herhaald worden. Na de
kerstvakantie bieden we nog 3 weken nieuwe leerpunten aan. Daarna worden alle leerpunten nogmaals
aangeboden.
Sinterklaas.
Op woensdag 4 december komt Sinterklaas met zijn pieten onze school bezoeken. De kinderen van
groep 1 t/m 5 zullen de Sint en pieten op bezoek krijgen in de klas. De kinderen van groep 6 t/m 8
hebben inmiddels lootjes getrokken. Zij zullen een surprise en gedicht voor een ander kind maken.
Kortom een feestelijke ochtend voor alle groepen.
Wij zwaaien de Sint en zijn pieten om 11:45 uit. U bent van harte uitgenodigd om dit samen
met ons te komen doen!
De kinderen zijn woensdag 4 december om 12:00 vrij.

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om samen met je kind boekjes te lezen en voor te lezen. Naast
zelf lezen blijft voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind.
Voorlezen doet u namelijk vaak uit boeken die de kinderen zelf nog niet kunnen lezen en op die manier
leren kinderen toch weer meer nieuwe woorden kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen, interactief
voor te lezen. Dit houdt in dat u het kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren op het verhaal en in
gesprek gaat met uw kind. Naast het ontwikkelen van de woordenschat is het ook erg fijn om samen op
de bank een boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je kind.
De bibliotheek heeft verschillende Sinterklaasboeken te leen. Hieronder een paar voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet wachten tot het Sinterklaas is. Ze zingen liedjes, maken
verlanglijstjes en zetten hun schoen. Maar als het zover is, begint het te stormen.
Kan de Sint hun hok wel vinden?

Het huis van Sinterklaas – Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar Nederland vertrekken, passen de kleine pietjes op het
huis. Maar ze maken er een grote rommel van, en vallen dan ’s avonds uitgeput
in slaap. Wat zal Sint ervan zeggen als hij terugkomt?

De wens van Sint – Anneke Scholtens (Een samen leesboek)
Sint wil graag een Piet zijn. Maar dat mag niet. Dan wordt Sint ziek. Hoe moet dat
nu?

De pakjespiraat – Reggie Naus
De familie Donderbus heeft een hekel aan Sinterklaas. Stoute kinderen moeten
juist beloond worden. Opa Donderbus gaat wel erg ver. Op pakjesavond verkleedt
hij zich als Sinterklaas en gaat hij op rooftocht.

Het bibliotheeklidmaatschap is nog steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar!

Kerstbakjes maken.
Dinsdag 17 december gaan de kinderen hun kerstbakje maken. De kinderen nemen op maandag 16
december de volgende materialen mee: bakje, oase, groen, kerstversiering, kaarsje.
Voor het maken van de kerstbakjes zou het voor ons prettig zijn als er ouders zijn om dit samen met
ons te organiseren. Als je hiermee wil helpen stuur dan even een mail naar juf Diana;
d.zandbergen@detriadewolvega.nl
Daarnaast zijn wij op zoek naar ouders die voor ons kerstbakjes willen maken voor de verkoop op de
kerstmarkt. Deze bakjes worden ook op dinsdag 17 december gemaakt. Wij zorgen dat de materialen
hiervoor op school aanwezig zijn. Opgave hiervoor kan ook via juf Diana.

Kerstmarkt.
Dinsdag 17 december van 17:00 tot 18:30 uur organiseren wij een kerstmarkt. Noteert u deze datum
vast in uw agenda?

U ontvangt van ons nog een uitnodiging!

Kerstbuffet.
Donderdag 19 december organiseren we een kerstbuffet. Alle kinderen gaan gezamenlijk met elkaar
eten in de gymzaal en de hal. Wij zorgen er natuurlijk voor dat deze helemaal in kerststemming is.
Wij hebben uw hulp nodig.
Na het grote succes van vorig jaar willen dit jaar het zelfde idee aanhouden. De kinderen gaan thuis zelf
hapjes maken en meenemen naar school. Om ervoor te zorgen dat we een heerlijke kerstlunch krijgen
hebben we een verdeling gemaakt in voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Het is de bedoeling dat u met uw kind iets maakt voor tussen de 5 en 10 kinderen.
Wij zijn ook op zoek naar ouders die ons helpen bij het uitdelen van het buffet!
U ontvangt van ons nog een brief met informatie.
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