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Beste ouders / verzorgers,
Drukke tijden voor u en ook op school. Sinterklaasfeest was een gezellig feest! Veel tijd om uit te
rusten is er niet. We zijn direct daarna begonnen met de voorbereidingen voor kerst. In alle klassen is
de kerstboom opgezet en zijn er versieringen opgehangen. Ook heeft een groepje ouders de school
helpen versieren. Waarvoor onze dank! In de klassen vertellen we verhalen over de geboorte van
Jezus. Vrijdag vieren we het kerstfeest op school. Daarna zien we elkaar 2 weken niet. Ik wil graag
van de gelegenheid gebruik maken om de kinderen en collega’s nog een hele fijne week op school te
wensen en daarna fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
Tot 7 januari!
Hartelijke groeten, Margo Hondebrink

Kerstontbijt
Vrijdagochtend, 21 december, vieren we met de hele school kerst.
Na een welkomstwoordje in de aula hebben we in de klassen een
kerstontbijt.
Alle kinderen nemen een gerechtje mee. U heeft hierover een bericht
gekregen van de leerkracht van uw kind.
Na het ontbijt gaan de kinderen in groepjes kerststukjes maken in de
aula.
Voor alle kinderen is er een bakje, een kaars en oase. De kinderen mogen
zelf groen en versiering meenemen van huis. Dit hoeft niet, er is ook
groen en versiering op school.
VERGEET U NIET HET VERVOER VOOR VRIJDAG 21 DECEMBER AAN TE PASSEN OF AF TE ZEGGEN.
Agenda
18 december
20 december
20 december
21 december
7 januari

3e advent
4e advent
Schaatsen op de Markt
Ochtend kerstontbijt en kerstviering
Leerlingen middag vrij, start kerstvakantie
Weer naar school

Adventviering
Deze week stond in het teken van de vieringen van Advent. Op dinsdag en donderdag hebben we de
eerste kaarsen aangestoken, gedichten gelezen en liedjes gezongen met elkaar. Ook hebben de
kinderen sterren gemaakt en daar een persoonlijke wens op gezet. Mooie wensen zoals “een heel
mooi nieuw jaar voor iedereen” en “ een mooi feest met je familie” kwamen langs. Komende week
vieren we 3e en 4e advent. Alle sterren hangen dan aan de sterrenhemel vol met alle wensen!

Schaatsen
Donderdag 20 december gaan we met de hele school
schaatsen op de Markt.
Ouders die zich hebben opgegeven om te rijden en/of
begeleiden vragen wij om om 09.30 uur op school te zijn.
We schaatsen van 10.15 tot 11.00 uur.
Kinderen mogen eigen schaatsen meenemen (GEEN NOREN)
of schaatsen lenen op de ijsbaan.
HANDSCHOENEN ZIJN VERPLICHT!
Na afloop zorgt de ouderraad voor warme chocolademelk op
school.

Pols en kniebeschermers gezocht
Voor de veiligheid tijdens het skeeleren in de pauze zijn wij op zoek naar pols- en kniebeschermers.
Heeft u deze nog thuis liggen en worden deze niet meer gebruikt dan zijn wij daar erg blij mee.

Studiedagen
Vrijdag 21 december (tot 12.00 naar school)
Donderdag 31 januari (halve dag school! studiemiddag voor de leerkrachten)
Donderdag 21 maart (studiedag)
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!)
Dinsdag 11 juni (studiedag)

Nieuws uit groep 7/8 B
In groep 7/8B is er deze week weer een mijlpaal
gehaald. Ook dit keer weer met het
beloningsprogramma Class-dojo.
De kinderen konden al een beloning krijgen voor:
Ik gedraag me als een vriend. Ik ben taakgericht.
Ik ben niet storend in de klas. Ik doe wat er
gevraagd wordt. Er is een tijd terug een nieuwe
beloning bijgekomen: Werkhouding – Motivatie
– Inzet. Kortom: Je hebt WIM bij je. Ook deze
beloning konden we vaak geven!
Dit heeft geresulteerd in een beloning voor de hele klas: Stressballen maken met badschuim en
ballonnen. Een activiteit waarbij de kinderen samen moesten werken. Het was dikke pret en een
succes. En wat rook het daarna schoon en fris in de klas!
Wilt u het thuis ook eens maken dan staat hieronder de link van een instructiefilmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=Gogh7MzQH20
Nieuws uit de Vuurvogel groepen

Op de eerste 2 foto's is de rekengroep van niveau groep 7 te zien. Zij hadden een moeilijke vraag in
het werkboek om te beantwoorden, waarbij de basis is aangeleerd voor het toekomstige
worteltrekken en werken met kwadraat.
Om het tastbaar te maken voor de kinderen en aan de slag te gaan met elkaar (samenwerken) heeft
de groep met post-its de antwoorden, die zij op hadden geschreven, nagekeken.
Op de derde en vierde foto zie je de hindernisbaan die de leerlingen hebben gebouwd aan het einde
van de les op dinsdag 11 december. Groep Alpha had les van de Brede School over programmeren.
Zij zijn in stappen aan de slag gegaan op de computer met het programmeren van lampjes (door dit
programma konden zij figuren maken), zij hebben de stappen ervaren die nodig zijn om een website
te maken. En in de klas mochten de kinderen in tweetallen rijden met een robot die zij aan konden
sturen met een tablet. De les werd afgesloten met de hindernisbaan die de robot moest gaan
omrijden. Een geslaagde les.

Lustrum
Op vrijdag 22 februari 2019 is de afsluiting van het lustrum. De kinderen zullen die dag later uit zijn.
Wilt u hiermee alvast rekening houden. U zult uw kind die dag zelf uit school moeten halen en het
busvervoer zal dus afgezegd moeten worden.
De afsluiting zal zoals het er nu uitziet rond 15.00 uur gaan plaatsvinden. Ook u als ouders zal
daarvoor worden uitgenodigd.
Verdere informatie omtrent het lustrum volgt na de kerstvakantie.

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Popzang, Edelsmeden, Basketbal, Voelsprieten en Dansmix.

