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Beste ouders/verzorgers,
SCHOOLFOTOGRAAF
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van
Schoolfoto.nl aan de kinderen uitgedeeld. Wij
willen jullie er graag op attenderen dat de
kortingscode 48VYLJSP van 20% nog even
geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 6
december 2018.

Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke
kortingsacties lopen! Met de code NAJAAR18
krijg je 20% korting op een fotovergroting en met
code CANVAS2018 ontvang je 20% korting op
een canvasdoek.

Uitstapje groep 3 en 4
Om het thema “Smakelijk eten” af te sluiten met
groep 3, was er een uitstapje geregeld naar het
restaurant in ons dorp, nl Het Veerhuis. Het was
de bedoeling om daar te gaan kijken wat er
allemaal gebeurt in een restaurant en wie daar
werken.
Maar tot onze grote verrassing mochten we zelf
even aan het werk: tafels dekken en borden met
friet serveren aan onszelf. Zelf afruimen, rommel
in de prullenbak, bestek in de bak en borden
stapelen hoorden daar natuurlijk ook bij.
Om het feest compleet te maken was er ook nog
een lekker softijsje toe!
Mensen van het Veerhuis: HARTELIJK
BEDANKT voor deze leuke ervaring! We hebben
een super leerzame en leuke ochtend gehad.
Ouders: bedankt voor de taxi!

Werken in groep 3
Ik had al een berichtje op klasbord gezet, maar
hierbij nog even een korte uitleg van het
groepswerk in groep 3.
Tijdens de lessen van Lijn 3 werd er veel
klassikaal gedaan, maar ik was vooral over het
hardop lezen niet zo tevreden. Daarom werken we
vanaf deze week in 3 groepjes, steeds ongeveer 10
minuten.
1 groep werkt op de chromebooks met het
programma van Lijn 3. 1 groep verwerkt
zelfstandig de les in het werkboek en eventueel
ander lesmateriaal zoals een werkblad en het
laatste groepje leest met mij in het rijtjesboek
(tempolezen) of het boek dat bij het thema hoort.
Volgens mij zijn we er allemaal blij mee!

Juf Jeanette
Groep 5 en 6
Voor groep 5 is het de eerste keer dat zij op
school lootjes trekken rondom het
Sinterklaasfeest. Lukt het om een surprise te
maken? Op internet (bv. Pinterest) zijn veel leuke
ideeën te vinden!
De surprises, met gedicht en cadeautje, moeten op
dinsdag 4 december (morgen) ingeleverd worden.
Veel plezier alvast!

In januari gaan we starten met de spreekbeurten
en boekbesprekingen. In de klas hangt al een
intekenrooster en eerdaags krijgen de kinderen
een stappenplan mee voor het maken van de
spreekbeurt. Bewaart u dit stappenplan goed,
vooral als uw kind niet direct aan de beurt is!
Afgelopen week is juf Frencis op kraambezoek
geweest bij juf Sandra en Sem! Het gaat goed met
hen. Via Klasbord proberen we te regelen dat de
kinderen van groep 5-6 ook op bezoek kunnen
gaan. Volgt u ons nog niet op Klasbord? Dat zou
jammer zijn! Wanneer u hulp nodig heeft, hoort
de leerkracht het graag.
Groep 7 en 8
Op donderdag 13 december gaan wij met de groep
kerstkaarten maken, voor eenzame ouderen.
Guusje de Wit van Welzijnswerk Neder Betuwe
zal ons hierin begeleiden
(www.facebook.com/MozaiekWelzijnsdiensten).
Een select groepje gaat de kerstwensen bezorgen
bij de ouderen van het zorgcentrum “Het Anker”.
Het bezorgen gebeurt na schooltijd.
De leerlingen die meegaan hebben de
toestemming van de ouders nodig. Uiteraard mag
u ook mee gaan. De ouderen stellen bezoek erg op
prijs. Vorig
jaar zijn wij ook op bezoek geweest. Het heeft
veel indruk gemaakt! Ze waren zo ontzettend blij
met ons bezoek, en ze kregen ook nog een mooie
kaart.

De Plusklas
In de plusklas is groep ⅚ bezig met Romeinse
cijfers.
Groep ⅞ gaat vaker de kring in met lessen over
“kritisch denken”.
Verder spelen we regelmatig “het-billetjes-blootspel”en hebben de kinderen hun weekrooster in de
plusmap.
NIEUWE WEBSITE
In januari 2019 gaat onze nieuwe website online.
De website ziet er iets anders uit. De kleuren zijn
wel veelal hetzelfde gebleven. De website is meer
overzichtelijk geworden. Hij is in beheer van
Spijker en Co uit de gemeente Buren.
Juf Willy en juf Karin hebben de website
“gevuld” en gaan deze ook up to date houden. De
manier waarop we u van informatie gaan voorzien
gaat de komende tijd wel wat veranderen. Wij
houden u op de hoogte. We doen het stap voor
stap, zodat u en wij er geleidelijk aan kunnen
wennen.

EHBO LESSEN
Op donderdag 10 januari 2019 zal Esther Roelofs
weer starten met de wekelijkse jeugd EHBO
lessen aan groep 8.

DECEMBER jarig

9-12 Ylvie Damoiseaux
9-12 Jaru Huiberts
Groep 7 zal groep 8 hierbij ondersteunen als het
nodig is. Dit is voor groep 7 weer een goede
voorbereiding voor volgend schooljaar. In juni
doen de leerlingen van groep 8 een praktisch
examen. Het examen is in de avonduren. Na het
examen volgt een feestelijke diploma uitreiking.

KERSTMUSICAL
“De Kleine Boom” is de kerstmusical die dit jaar
door onze kinderen wordt opgevoerd.
De musical wordt woensdag 19 december a.s. om
10.30 uur en nog een keer om 19.00 uur in de hal
van onze school gespeeld. Maandag 10 december
a.s. zal de kaartverkoop starten. In de week van 3
december krijgt u d.m.v. een brief meer
informatie over de kerstmusical.

KERSTVIERING
Donderdag 20 december is onze traditionele
kerstviering op school. Dit jaar is er weer een
diner. Iedere leerkracht hangt bij haar klas een
lijst neer waarop vermeld staat wat de leerlingen
die avond zouden willen eten. Het is de bedoeling
dat iedere ouder hier iets van uitkiest en dat die
dag/avond op school brengt,
Verder informatie zoals tijden etc, krijgt door
middel van een extra kerstbrief.
Deze zal in de week na Sinterklaas aan uw kind
worden meegegeven.

De bovenbouw is de afgelopen weken bezig
geweest aan de creatieve workshops.
Voor de onderbouw is dat later in het jaar. Ouders
die ons ook nu weer geholpen hebben, hartelijk
dank hiervoor.

SCHAATSEN
Donderdag 20 december zijn wij uitgenodigd door
de WinkeliersVereniging Opheusden om met onze
school te komen schaatsen op een aangelegde
schaatsbaan bij het Gemeentehuis.
Dit zal plaatsvinden tijdens schooltijd.
Voor deze happening zoeken wij voor de groepen
1 t/m 4 ouders die ons willen vergezellen/ helpen.
U kunt zich opgeven bij Juf Lenny.
Verdere informatie over tijden etc. kunt u lezen in
het volgende Penseelstreekje.

AGENDA
04-12 surprises inleveren
05-12 Sinterklaas op bezoek
17-12 Penseelstreekje nr 8

