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Sinterklaas 2016
Het was ook dit jaar weer een heel gezellig 5 decemberfeest. De kinderen hebben vol verwachting uitgezien naar
de komst van de Sint en waren allemaal erg tevreden met
de cadeautjes.
Het was nog wel even spannend of de hond Jozefien, die in
het gezelschap van Sinterklaas op school kwam, ook
werkelijk bij Sinterklaas zou kunnen blijven. Sint was heel
erg gehecht geraakt aan haar en was dan ook heel blij
toen meneer Beerenkamp (de eigenaar van Jozefien) belde
en zei, dat de hond wel bij Sint mocht blijven. Na afloop
van het bezoek aan het Samenspel is de Sint, samen met
Jozefien, weer vertrokken naar Spanje. Ook de kinderen in
de bovenbouw hadden flink hun best gedaan. Er waren
prachtige surprises gemaakt en zoals elk jaar vonden
sommigen het moeilijk om hun surprise open ( en dus
soms kapot) te moeten maken.

Kerst 2016
Gisteren hebben alle kinderen op beide locaties het
Kerstfeest gevierd met een heerlijk Kerstdiner. Alle ouders
hadden weer hun beste beentje voorgezet en voor de
kinderen de lekkerste gerechten klaargemaakt. Vanaf half
zes hebben de kinderen weer kunnen smikkelen en
smullen en voordat iedereen het goed en wel in de gaten
had, was het al weer tijd om naar huis te gaan.

Natuurlijk zijn de toetsen voor alle kinderen even
belangrijk, want zij laten zien hoe de vorderingen van de
kinderen zijn geweest in de eerste zes maanden van dit
schooljaar.
Deze zogenaamde M- toetsen (de M staat voor Midden
van het schooljaar) zijn voor de kinderen in de groepen
6,7, en 8 ook nog eens de toetsen die uiteindelijk in
groep 8 een belangrijk deel van het schooladvies richting
het Voortgezet Onderwijs zullen vormen.

Belangrijke data in januari en februari 2017
9 jan.
1e schooldag na de Kerstvakantie
16-27 jan.
Toetsperiode 1 CITO-LVS M-toetsen
10 feb.
Rapporten uit
13- 16 feb.
Rapportgesprekken
17 feb.
Voorjaarsvakantie

Alle ouders weer reuze bedankt voor de
heerlijke gerechten tijdens het Kerstdiner. De
kinderen en de leerkrachten hebben ervan
genoten.

Thema chocolade voorbij
Aan het eind van de maand december is er ook een eind
gekomen aan het thema chocola. In alle klassen is er druk
geëxperimenteerd met alles wat met cacao te maken heeft,
hebben de kinderen smaakproeven gedaan, maar ook
geleerd waar de cacao vandaan komt.

In de vorm van presentaties, filmpjes, liedjes en zelfs een
rap werd het geheel in de verschillende klassen afgesloten.
Periode Kerst- Voorjaarsvakantie kort maar krachtig
De periode tussen de kerstvakantie en de Voorjaarsvakantie duurt maar zes weken, maar is wel een periode
waarin er belangrijke dingen staan te gebeuren. Zo
worden in deze periode de Cito-LVS toetsen afgenomen
(Dit gebeurt in week 3 en 4) en worden de rapporten
geschreven en besproken.

Wij wensen iedereen een heerlijke
kerstvakantie en een geweldig begin van 2017
Wees voorzichtig met vuurwerk en wij zien
elkaar weer op maandag 9 januari op school.
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