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Belangrijke datums:
4 december: Sinterklaasfeest
17 december: Kerstfeest
19 december - 3 januari: Kerstvakantie
Hoofdluis
In het verleden werd er op school regelmatig
gecontroleerd op hoofdluis. Dit omdat
hoofdluis op alle basisscholen kan voorkomen.
Omdat wij liever alleen personen in school
toelaten die nodig zijn voor het onderwijs,
verzoeken wij u als ouder om zelf uw
kind(eren) regelmatig te controleren op
hoofdluis. Geeft u het aan ons door zodra u
merkt dat uw kind hoofdluis heeft? Dan kunnen
wij de andere ouders in de klas informeren
zodat alle kinderen in de klas op hoofdluis
gecontroleerd kunnen worden.
Wanneer wij hoofdluis bij uw kind constateren,
wordt u gebeld om uw kind op te halen en te
behandelen.
App
Naar aanleiding van vragen berichten we voor
de goede orde nogmaals dat de app van De
Zilvermaan niet meer werkt. Het beheer en
onderhoud van deze app kon niet meer
worden volgehouden. Op dit moment zijn we
een andere app, die gekoppeld is aan het
administratiesysteem, aan het bewerken en
invoeren. U krijgt daarover t.z.t. bericht.
Vanuit groep 1-2
Allereerst welkom aan Joél, hij is na de
herfstvakantie gestart in onze groep.
Inmiddels zitten we midden in de Sint drukte
en dat is te merken ook. Er worden volop
pepernoten gebakken, gespeeld in de

slaap/werkkamer van Sint, stoomboten

gebouwd van
constructiematerialen. In
de bouwhoek heeft
Nathan een boot van Sint
gebouwd, hierin kan je
heerlijk samen spelen en
werken.
De kleuters hebben heel
veel fopcadeau’s
ingepakt, geknutseld en
zelfs een sint van spijkers en wol getimmerd.
En wat zat er in onze schoen……….., Jazeker
we konden zelf onze speculaaspop versieren.

Vanuit groep 3
Vol verwachting klopt ons hart....Wat een
heerlijke,spannende tijd is de sinterklaastijd in
groep 3. De klas wordt steeds mooier met alle
zelfgemaakte knutsels en we zingen heel vaak
tussendoor een sinterklaasliedje. En het leuke
is dat we dat ook mee
kunnen lezen in het
sinterklaasliedjes- boek
of op het digibord. We
hebben zelf pepernoten
gebakken mmmmmm ,
en spelen met
Sinterklaas Bingo!
Elke dag kijken we het
Sinterklaasjournaal en
vinden dan ineens een
zwarte schoen in de klas......
De gewone lessen gaan natuurlijk ook door,
maar we proberen dan naast hetwerken in het
werkboek ook het Sinterklaas-thema te
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gebruiken. Bij de spellingsles schrijven we
woorden over sinterklaas, en we maakten een
verlanglijstje op het magnetisch letterbord. En
een dictee doen we niet alleen zittend op een
stoel, nee deze week hadden we het
wandeldictee met juf Anne. Daarnaast lezen
we alle leeskaartjes uit de leeshoek, met mix
en ruil. Rekenen doen we met pepernoten :
splitsen van 10 pepernoten , 6 eet ik op,
hoeveel heb ik dan nog over? De pepernoten
zijn onze fishes uit
onze la, maar dat
mag de pret niet
drukken. Deze
week leerden we
de IE van Piet. De
schrijfpiet heeft
onze naam in
schrijfletters op
een kaartje
geschreven zodat
wij ook onze
eigen naam zo
mooi kunnen
leren schrijven.
Een leuke maar ook leerzame tijd dus!
Groep 6-7
Blijf alsjeblieft voorlezen ook aan oudere
kinderen.
We beginnen elke dag met lezen in de klas. Dat
heeft zo zijn voordelen. De kinderen komen ‘s
morgens vaak wat onrustig de klas in. Van
lezen worden ze helemaal rustig. Intussen kan
ik hier en daar een gesprekje aanknopen met
een kind, of kan ik met een zwakke lezer extra
oefenen.
Veel kinderen vinden lezen best leuk, een paar
hebben er iets minder mee. Die probeer ik wel
te stimuleren.
Dat boeken leuk kunnen zijn proberen we aan
te tonen met elke dag voor te lezen. Deze
weken lezen we voor uit een boek van Tosca
Menten, Siem en Struis en de waanzinnige
schuimbom.

Je merkt dat de kinderen aandachtig luisteren
en lekker hun boterhammetje naar binnen
werken. Tijdens het voorlezen léér je de
kinderen iets. Je leert ze zelfs heel erg veel!
Zeker als je ook nog eens praat over de
voorgelezen tekst. Zo kun je inhoudelijk over
de tekst gaan praten met de klas of moeilijke
woorden of uitdrukkingen bespreken
(woordenschat).
Thuis voorlezen aan kinderen is leuk en
gezellig én ze leren op een speelse manier
beter Nederlands.Meestal stoppen ouders op
een gegeven moment met het voorlezen aan
hun kinderen., omdat ze oud genoeg zijn en
zelf kunnen lezen. Maar er zijn genoeg
redenen om met voorlezen door te gaan.
De meeste kinderen kunnen beter horen dan
lezen en vinden dat ook prettiger. Je kunt van
boeken leren, er zitten levenslessen in.
Voorlezen geeft plezier en is goed voor de
binding met je kind. Het stimuleert de
woordenschat.
Genoeg redenen dus om voor te lezen, ook
aan oudere kinderen.
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