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KERSTKAARTEN ACTIE
Dit jaar zorgen ‘onze kunstenaars’ voor
kerstkaarten...
én voor "Stichting kinderen van de
voedselbank"!
Met z’n allen versturen we jaarlijks miljoenen
kerstkaarten. Daarbij zijn we op zoek naar de
origineelste kaartjes. Wat is er nu leuker dan
kerstkaarten met de onbevangen tekenstijl van
onze eigen leerlingen. Dit jaar kan het!
KERSTMUSICAL.
Op woensdag 17 december voeren onze leerlingen
de musical: “Kerstbomen groeien overal”op voor
ouders, opa’s en oma’s en voor wie het ook maar
wil zien. De 1e voorstelling is om 10.30 uur en de
avondvoorstelling begint om 18.30 uur.
De kaartverkoop start woensdag 10 december.
De leerlingen krijgen volgende week nog een
brief mee met verdere informatie.
BIBLIOTHEEK
In onze bibliotheek hebben we ook bakken met
tijdschriften en strips voor kinderen. Na een
jaartje lezen is er wel weer het 1 en ander in het
oud papier beland. Dus…wie heeft er nog nieuw
leesvoer voor ons? Afgeven mag bij juf Frencis en
juf Jeanette.
2e HERINNERING.
Denkt u nog aan de automatische incasso van de
ouderbijdrage. U kunt deze nog tot volgende week
vrijdag( 12 december ) inleveren bij de
leerkrachten. Bent u de machtiging kwijt en u wilt
toch machtigen dan kunt u dit doorgegeven aan
Juf Lenny.
De OR.

OLIEBOLLEN/APPELBEIGNETS
VERKOOP
Ook dit jaar kunt u onze oliebollen en
appelbeignets kopen. Dit gaat weer d.m.v een
voorverkoop. De data en tijden wanneer u kunt
bestellen, staan op het bestelformulier, dat uw
kind aanstaande maandag mee naar huis krijgt.
Het is de bedoeling dat u het formulier invult en
afgeeft op school en gelijk afrekent, Dit is om het
op de ophaaldag soepel te laten verlopen.
De bestelling zelf kunt u ophalen op donderdag 18
december a.s rond 18.30 uur, na de afsluiting van
de kerstviering van uw kind.
De OR

NIEUW BUITENSPELMETERIAAL
Volgende week zal er waarschijnlijk nieuwe
spulletjes voor de kleuters worden geleverd om
mee buiten te kunnen spelen.
Dit materiaal is aangeschaft door een bijdrage uit
het Coöperatiefonds van de RABOBANK.
Het gaat om bijv. een scheppenrek, emmertjes,
zeefjes etc.
Wij als school zijn de RABOBANK erg dankbaar
dat zij dit voor ons hebben willen financiëren.
Namens alle kleuters heel veel dank. Zij zullen er
erg veel plezier mee hebben.

BUREAU HALT
Op 16 december komt bureau HALT in groep 7/8.
Zij komen voorlichting geven over het gebruik
van vuurwerk rond de jaarwisseling.
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Levi van de Sluis

DE BLAZERSBENDE
Windvlaag en Blazersbende voor groep 5 en 6.
Windvlaag is een kort lessenprogramma over
blaasmuziek voor leerlingen van groep 5 en 6 van
de basisschool. Het project bestaat uit vier lessen
over blaasinstrumenten en blaasmuziek. In de
lessen zitten praktische opdrachten waarbij
leerlingen ontdekken hoe blaasmuziek ontstaat,
luisteractiviteiten, en informatie over de
verschillende soorten instrumenten. De lessen
worden tijdens schooltijd gegeven door
gekwalificeerde muziekdocenten van de Plantage,
het centrum voor de kunsten.
De Blazersbende is een project voor de groepen 5
en 6 van de basisschool in samenwerking met de
plaatselijke muziekvereniging.
Doel van het project is om kinderen op een
actieve manier te laten kennismaken met een
instrument in een blaasorkest en ze daarbij in
contact te brengen met de muziekvereniging.
In 8 wekelijkse lessen van 1 uur wordt tijdens
schooltijd een speciaal gecomponeerd stuk
ingestudeerd dat vervolgens samen met de
muziekvereniging kan worden gepresenteerd op
een uitvoering. De eerste weken worden de lessen
uitgesplitst in hout, koper en eventueel slagwerk.
Deze lessen worden gegeven door 3
gediplomeerde muziekdocenten; één voor het
koper, één voor de klarinetten/saxofoons en één

voor het slagwerk. Zo snel mogelijk worden de
groepjes bij elkaar gevoegd zodat een echt
blaasorkest ontstaat.
Vanaf vrijdag 7 januari 2015 gaat het Windvlaag
project en de Blazersbende van start. Iedere week
op vrijdag krijgen de leerlingen uit groep 5 en 6
van 11.00 uur tot 12.00 uur muziekles. Om het
project af te sluiten zal er begin april een concert
gegeven worden voor alle ouders.
SINTERKLAASFEEST
Ook dit jaar kwam de sint met twee pieten.
Alle groepen werden bezocht! Het was super
gezellig.De leerlingen van groep 1,2,3, en 4
hebben een cadeautje gekregen. In de groepen
5,6,7 en8 waren prachtige surprises gemaakt.
Tot volgend jaar……….

AGENDA
09-12 Kerstmenu uitkiezen in groep
10-12 Start kaartverkoop musical
15-12 GGD controle
16-12 Bureau HALT
17-12 Musical ochtend en avond
18-12 Kerstdiner
19-12 Penseelstreekje nr 8
19-12 12.30 uur Kerstvakantie.

