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donderdag 20 december: kerstviering op school
vrijdag 21 december: 12.00 uur start Kerstvakantie
donderdag 24 januari: studiedag; alle leerlingen hebben vrij

Sinterklaas
Het waren spannende weken. Zou de Sint wel komen? En hoe zit dat met al die
pietenplaatjes? De kinderen hebben de schoen gezet en de strooipieten zijn
geweest. Gisteren hebben we dan toch bezoek gehad van Sinterklaas en zijn
pieten! Het was een gezellige dag. We hopen dat alle kinderen er van hebben
genoten.
En dan was er nog de speculaas actie. De kinderen zijn fanatiek langs de deuren
gegaan om speculaas en pepernotendeeg te verkopen. Heel erg bedankt
daarvoor!
Per groep hebben de kinderen die het meest hadden verkocht, van Sinterklaas
een klein cadeautje gekregen. Dit waren de top verkopers van dit jaar:
Groep 1: Elyza Ince
Groep 2: Lieke Eising
Groep 3: Jamie van Dijk
Groep 4: Milan Hammer
Groep 5: Marith Noordendorp
Groep 6: Sem Weegerink
Groep 7: Thijs Tijink
Groep 8: Bram Paf
Wist u dat u de foto’s van Sinterklaas op het beveiligde gedeelte van onze
website kunt bekijken? Als u het wachtwoord hiervoor niet meer weet, kunt u dat
vragen aan de groepsleerkracht.
LIO - stagiair
Sinds het begin van dit schooljaar is meneer Jesse Meeringa als LIO-stagiair
(leraar in opleiding) werkzaam bij ons op school in groep 7 / 8.
De LIO stage is de eindstage van de lerarenopleiding.
Vanaf donderdag 6 december geeft meneer Jesse op de donderdag en vrijdag
les aan de kinderen van groep 7.
De groepsleerkrachten van groep 6/ 7 en 7 /8 blijven wel eindverantwoordelijk.
Voor school is dit een mooie gelegenheid om aan kleine groepen les te kunnen
blijven geven.
We wensen meneer Jesse en de kinderen van groep 7 een fijne tijd met elkaar
toe!

Kerstmis
Op donderdag 20 december a.s. vieren we zoals u van ons gewend bent de
jaarlijkse kerstviering op school.
’s Morgens vieren we dit met alle kinderen samen door het lezen van een
kerstverhaal, het zingen van liedjes en optredens van de kinderen.
‘s Avonds gaan we, zoals gebruikelijk, een hapjesbuffet houden. Daarvoor
hebben wij uw hulp nodig.
We vragen elk kind om 10 hapjes mee te brengen. Deze worden door u als
ouder verzorgd. Om niet allemaal dezelfde hapjes te krijgen zullen we bij elke
klas een “intekenlijst” ophangen, waarop u kenbaar kunt maken wat uw kind
meebrengt.
Als u iets met vlees wilt bereiden, wilt u dan alleen kippenvlees of rundvlees
gebruiken?
Elk kind neemt een bord, een beker en bestek voorzien van naam mee naar
school.
De kinderen gaan op donderdag 20 december tot 12.00uur naar school.
’s Middags zijn ze vrij. Tussen 16.15-16.30uur mogen de hapjes in de groep
gebracht worden. Om 16.30uur gaan de kinderen naar binnen.
Graag nodigen wij u als ouders/verzorgers uit, om 17.45uur op het schoolplein
te verzamelen. Dan zal de poort naar de vernieuwde kerstmarkt geopend
worden. Wij hebben geprobeerd de markt dit jaar een andere invulling/locatie te
geven, zodat wij u als ouders hopelijk kunnen verrassen. Om 18.30 is de
kerstmarkt afgelopen.
Vrijdag 21 december hebben de kinderen tot 12.00 uur les. Daarna
begint de kerstvakantie!

Week van de Mediawijsheid
Twee weken geleden was het de week van de mediawijsheid. In alle groepen is
aandacht besteed aan multi media. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe ga je
ermee om.
De kinderen van groep 7 / 8 hebben het onder andere gehad over WhatsApp:
WhatsApp gebruik
Wij hebben 30-11-2018 WhatsApp afspraken gemaakt. We begonnen met een
tekst over iemand die een dreig bericht heeft gekregen. Van dat als je dit bericht
niet doorstuurt gaat je moeder morgen dood. Toen was ze helemaal over stuur.

Toen ging ze het doorsturen. Daarna kregen we een filmpje te zien over sexting.
Dat was een filmpje over iemand die een naakt foto kreeg en toen heeft ze het
doorgestuurd in de groepsapp. En we kregen uitleg over berichten zoals stuur dit
door anders ga je dood. Het was interessant. Daarna kregen we een opdracht
dat we op een brief afspraken moesten maken. Zoals what’s wel of what’s niet
afspraken. We moesten eerst meet een groepje van vier afspraken maken. Toen
we die op hadden geschreven moest iedereen het zeggen. Toen maakte juffrouw
andere groepjes en toen moest je kijken wat in jouw top zes moest. Toen dat
klaar was moesten we stemmen. Daar kwam een uitslag uit.
Bij what’s wel hebben we de top zes:
1. respectvol met elkaar omgaan.
2. iemand om toestemming vragen om iets te mogen delen.
3. vragen beantwoorden van iemand die iets niet begrijpt.
4. geef leuke reacties.
5. voor elkaar opkomen.
6. elkaar vragen om te mogen chillen.
Bij what’s niet hadden we:
1. pesten/bedreigen.
2. schelden en elkaar discrimineren.
3. geen foto’s/filmpjes versturen zonder toestemming.
4. niemand zomaar blokkeren.
5. geen vieze plaatjes/filmpjes sturen.
6. zomaar dingen over een ander zeggen wat niet waar is.
En ze deden mee aan Mediamasters:
MEDIAMASTERS
We kregen een brief over mediamasters. Groep7b wist niet wat het
Was. Maar groep 8 wel. We opende brief. In de brief stond alle informatie. En
nog het wachtwoord en inlognaam. Voor mediamasters. Toen stond er ook dat er
speldagen waren. Toen mochten we op een computer bits verdienen. bits zijn
munten in het spel. waar je kon kans maken op prijzen. Maar je moest wel veel
bits verdienen. Als je eerste van Haaksbergen wordt krijg je een slagroom taart.
Niet een maar zelfs twee. Nou toen gingen we direct aan slag. Je kon ook thuis
aan de slag. We hadden speldagen we moesten helpen zo dat het game niet zou
crashen. de finale had 15 vragen we hadden ze niet allemaal. maar we hebben
wel 4419 bits gescoord. einde
Groetjes Korhan en Thijs
Bezoek aan het Zone college in Enschede – groep 8
We gingen op donderdag 22 november naar een middelbare school in Enschede.
We gingen eerst naar de klas en daar moesten we eerst een stukje taal doen en
daar werden we opgehaald met de bus. Wij waren de eerste groep en daar na
kwam een andere groep bij ons in de bus. Die zongen de hele tijd allemaal
liedjes, een liedje was bijvoorbeeld: het is stil aan de overkant. Toen we uit
eindelijk aangekomen waren bedankte we de bus chauffeur en we gingen uit de
bus. We waren nummer 12 dus moesten we opzoek naar diegene die nummer 12
had. Het duurde even maar toen hadden we hem gevonden. We gingen naar een
kas met allemaal planten we kregen eerst uitleg en toen mochten we ook zelf
een bloem maken.

We moesten ze in een doos zetten want die doos mocht juf naar school brengen
daarna gingen we echt in het gebouw het was net zo groot als het ziekenhuis.
We gingen naar het volgende onderdeel en dat was dat we uitleg kregen over
suiker.
En een leerling liet ons ook een experiment zien met Cola zero en normale. En
we kregen uitleg over hoe veel suiker in een pak hagelslag zat en het waren er
75 blokjes erin en we hadden veel meer andere onderdelen en daar na gingen
we naar huis.
Gemaakt door Triska en Lauren
Bezoek van bureau Halt, aan groep 7 / 8
Het was woensdag, toen kwamen er twee mensen van bureau Halt het was een
verrassing dat ze kwamen. Ze gingen eerst zeggen wie ze waren, daarna gingen
ze vragen wat ze doen bij halt. Ze zeiden over een licht vergrijp en over een
zwaar vergrijp , een licht vergrijp is een niet zo’n erge zaak bijvoorbeeld diefstal
en een zwaar vergrijp bijvoorbeeld mishandeling. Bij een zwaar vergrijp ga je
meteen naar de kinderrechter. En bij een licht vergrijp ga je naar Halt. Ze lieten
ons allemaal vragen maken over een jongen die de computer hackte van zijn
leraar, maar we wisten niet wie het was en daar moesten we achter komen. Uit
eindelijk kwamen we er achter het was Ivar, en was echt gebeurd. Als je een
keer een zwaar vergrijp hebt gehad en je het nog een keer doet krijg je een
strafblad. Een strafblad is een blad dat je van de kinderrechter krijgt en dan
staat er een kruisje achter je naam en het blijft even staan. Je wordt dan ook
niet aangenomen want je moet laten zien aan je baas of je een strafblad hebt.
Groetjes Larissa en Lauren
Groep 7-8

Kinderpostzegels
Er is weer een mooi bedrag
ingezameld bij de Kinderpostzegels!
Het bedrag van € 581,15 wordt binnen de regio
besteed aan een goed doel.
Alle kinderen bedankt!

Activiteiten van de WoeMi club voor december

Zondag 25 december: Eerste kerstdag; kindje wiegen in Kleuterkerk
Zondag 25 december is er om 15.00 uur de speciale Kerst Kleuterkerkviering
in de Pancratiuskerk. Deze staat in het teken van de geboorte van Jezus. We
gaan samen met de kinderen mooie kerstliedjes zingen. En zoals altijd vertellen
we een verhaal, dit keer het Dick Bruna kerstverhaal. Zo gaan we wat nadenken
over wie er allemaal bij het verhaal van de geboorte van Jezus betrokken zijn.
Na het kerstspel gaan we warme chocolade melk drinken met wat lekkers erbij.
Dat doen we achterin de kerk, bij de grote kerststal. Hier gaan we met de
kinderen ook even kijken, wie weet wie er allemaal in de stal zijn?
Tot de eerste kerstdag om 15.00 uur in de Pancratiuskerk, we hopen weer veel
kinderen, ouders, opa’s en oma’s te mogen begroeten. We zien naar jullie uit!
Hartelijke groet,
Werkgroep Kleuterkerk

