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KERSTVIERING
SINTERKLAASFEEST
Ook dit jaar komt Sinterklaas op 5 december zijn
verjaardag bij ons op school vieren. De kinderen
worden op normale tijd op school verwacht waar
we dan met spanning zullen gaan wachten
wanneer HIJ KOMT. Die dag hoeven de kinderen
geen eten en drinken voor de kleine pauze mee te
nemen maar wel voor de lunch.
De leerlingen zijn om 14.15 uur uit.

Kerst staat al voor de deur. Dit jaar zullen we op
donderdag 21 december a.s. het kerstdiner met de
kinderen vieren.
Vanaf maandag 11 december a.s. zullen de
inschrijflijsten bij de verschillende klassen
hangen, waarop u kunt aangeven wat u wilt
maken voor het diner. U kunt warme, maar ook
koude gerechten maken. Ook zullen er suggesties
voor het diner hangen. Zo zorgen we voor een
gevarieerd kerstdiner met voor ieder wat wils.
Veel plezier en succes met het uitzoeken van een
heerlijk gerecht!
KINDERPOSTZEGELS
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben maar liefst

KERSTMARKT
Op woensdag 13 december is weer onze gezellige
Kerstmarkt van 16.30 uur tot 18.30 uur. Tijdens
de Kerstmarkt is er voor jong en oud wat te
beleven. Er is veel te koop wat veelal gemaakt is
door de kinderen, een hapje en een drankje en
vooral veel gezelligheid.
Voor onze verloting zoeken wij gesponsorde
cadeautjes voor zowel de kinderen als voor
volwassenen.
We werken dit jaar weer met een stempelkaart.
Deze zijn in de voorverkoop te verkrijgen op
donderdag 7 december om 8.15 uur en op
maandag 11 december 14.15 uur.
Naast spullen voor de verloting, zijn wij ook op
zoek naar materialen voor het maken van een
kerstbakje.
Kunt u ons verblijden met boven gevraagde? Wilt
u dit uiterlijk maandag 11 december bij juf Lenny
afgeven?

€2060,70 verdiend, met de verkoop van de
kinderpostzegels. Met dit bedrag worden de
kansarme kinderen geholpen. Kinderen die uw en
onze hulp hard nodig hebben. Omdat ze niet naar
school gaan. Omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen. Omdat ze hele nare dingen hebben
meegemaakt. BEDANKT!
De top verkoopster was dit jaar Suhaa Ali uit
groep 8.
STUDIEDAG
Op vrijdag 8 december staat de tweede studiedag
van de leerkrachten gepland. De leerlingen zijn
vrij!
EINDTOETS GROEP 8
De Centrale Eindtoets bestaat uit twee verplichte
onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. De
Centrale Eindtoets bestaat uit 200 vragen op het
gebied van taal en rekenen en duurt gemiddeld 2
uur per dagdeel, verdeeld over drie dagen. Het
onderdeel wereldoriëntatie bestaat uit 90 opgaven

en wordt ook op deze drie dagdelen afgenomen.
Dit onderdeel duurt 40 minuten extra per dagdeel.
De Centrale Eindtoets wordt jaarlijks in de
wettelijke periode afgenomen.. Voor de afname in
2018 gelden de volgende afnamedata:
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april.
U kunt een kijkje nemen op de site van de centrale
eindtoets. Hier is vee informatie te vinden, er
staan ook proeftoetsen om te maken

workshops van je keuze.
Nog vragen? Bel of mail ons:
Nadja: nadja@panfluitpraktijk.nl of 06-16034924
Gemma: gemmaspraktijk@dds.nl of 06-23085563

DECEMBER
1-12 Suhaa Ali

PANFLUITDAG

DECEMBER

Ochten vrijdag 5 januari 2018
Speciaal voor de beginnende tot half-gevorderde
panfluitist is er op vrijdag 5 januari 2018 een
Panfluitdag in Ochten. Nog helemaal geen
ervaring? Leer op deze dag ook de basistechniek!
Ook nog geen instrument? Geen probleem, er zijn
panfluiten speciaal voor wie het eens uit wil
proberen. Ook is het mogelijk in de pauze
basfluiten uit te proberen.
Wat gaan we doen?
Panfluit spelen, natuurlijk! Tussen 10:00 tot 16:00
uur zijn er verschillende workshops te volgen over
de panfluit.
Welke workshops zijn er? De workshops zijn:
Panfluit spelen voor beginners, Muziektheorie
voor beginners, Samenspel, Kruisen en mollen,
Panfluit onderhoud en stemmen, Blazen, toon en
articulatie en het Vragenuurtje.
Waar is het?
In OBS Houtkoper, schoolstraat 1 in Ochten.
Wie zijn de docenten?
Nadja Spooren, docente panfluit in Opheusden,
Rhenen, Veenendaal, Nijmegen en Grave.
Gemma Gielen, docente panfluit (en dwarsfluit) in
Ochten, Opheusden, Kesteren, Zetten en
Gassel.Meer informatie?
www.panfluitkopen.nl/webshop/panfluitdagOp
deze website kun je je ook opgeven voor de
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