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Agenda

Jarigen deze
week:

zondag 26 november
zondag 26 november
vrijdag 1 december

Directie

Nieuws van de directeur
Vandalisme
De afgelopen weken, en met name in de weekenden, hebben we veel last van vandalisme. Er zijn
ruiten ingegooid en vooral op het dak zijn voor duizenden euro’s vernielingen aangericht. In
overleg met de politie komen er nu z.s.m. bij alle ingangen bordjes te staan/hangen waarop
artikel 461 vermeld wordt, hetgeen betekent dat ze er ’s avonds en in de weekenden niet mogen
zijn. Pas dan kan de politie echt optreden, in die zin dat ze kunnen verbaliseren.
Wij vragen u ook extra alert te zijn. Mocht u iets zien, bijv. wanneer u de hond uitlaat, en er zijn
hangjongeren of anderen die niets te zoeken hebben op ons schoolplein of rond de school,
schroom dan niet om 112 te bellen en dit te melden. Mocht u toevallig iemand kennen van
naam, dan moet u dit zeker aan de politie doorgeven. Dank vast voor uw hulp.

Maandag 27 november
Dinsdag 28 november
Woensdag 29 november
Donderdag 30 november
Vrijdag 1 december

Ouderavond gr. 7 over Taakspel
Verjaardagen juffen groep 5A en 5B
We mogen onze schoen zetten! Nieuwsbrief nr. 14

Kobe van der Meer
Suze van der Meer
Mayden Hasselbaink

(gr. 6)
(gr. 5B)
(gr. 1/2A)

Gerardusschool leeg
Afgelopen dinsdag is het laatste goede meubilair weggehaald op De Gerardus en opgeslagen in
de container die voor de opslag van het meubilair door SSBA is aangeschaft. Woensdag heeft
verhuisbedrijf Passies de hele school leeg gemaakt door wat er nog stond af te voeren. Volgende
week donderdag wordt het gebouw overgedragen aan de gemeente en is het aan hen wat er met
het gebouw gebeuren gaat. Langs deze weg willen we alle ouders, die de afgelopen maanden
daar nog bergen werk verzet hebben, nogmaals ontzettend bedanken voor hun enorme hulp.

Aanwezigheid

Nieuws van de
Sinterklaas
commissie

Directeur Meester
IB
IB
BouwAdministratie
Ronald onderbouw bovenbouw coördinatoren
maandag
x
x
x
dinsdag
x
x
woensdag
x
x
donderdag
x
ochtend
x
x
x
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x
middag
Beste allemaal,
Vrijdag 1 december mogen de kinderen van groep 1 tot en met 8 hun
schoen zetten op school!
Het is de bedoeling dat de kinderen een schoen meenemen van thuis.
Op 5 december vieren we Sinterklaas op school. Deze dag hebben we
continurooster: dat betekent van van 8.30 uur tot 14.00 uur. De
kinderen hoeven deze dag géén tussendoortje mee te nemen.
Denken jullie wel aan de lunch?!
We hopen dat de Sint rond half 9 aankomt op school. De kinderen
mogen daarom met hun jassen aan naar de klas!
Ouders zijn welkom bij de intocht, daarna zullen de kinderen naar binnen gaan voor de viering.
Namens de Sint commissie

Groep 1/2a

De spiekpietjes zijn de geheimzinnige hulpjes van Sinterklaas. Ze zijn klein en je kunt ze herkennen aan hu
supersnelle schoenen en kleine gsm. Hij neemt iedere dag nieuwe spulletjes mee. De ene keer laat hij de
kinderen meten.
De andere keer is hij bezig met letters.
We hebben de S chocoladeletter in de klas
gekregen. En een brief vol met woorden die
begonnen
met de
letter s.
Nu weten
we heel
goed wat de
letter s is.

Hij logeert
nu bij ons in de klas.
Hij heeft zijn koffertje met pyjama mee genomen.

Groep 3

De kinderen van groep 3 zijn druk
bezig met het knutselen van kastelen
voor de overnachting van Sinterklaas.
Gelukkig hadden we hulp van Tessa,
de moeder van Wies.
We kunnen nog steeds eierdozen en
keukenrollen gebruiken…

Groep 4

Groep 4

Hoera, ook groep vier heeft eigen wisbordjes en stiften gekregen. Hiermee kunnen we
leuke coöperatieve strategieën oefenen en ook is dit een leuk alternatief voor het welbekende vinger
opsteken. Het voordeel van de wisbordjes is dat ieder kind actief betrokken is.
Vanwege de komst van Sinterklaas in ons land en dorp, proberen we iedere
dag het Sinterklaasjournaal te kijken. Sommige kinderen moeten erg lachen
om de woordgrapjes van de pieten.
Herinnering: actie schoendoos: doet u ook mee?
Klassenbeurt volgende week: Daan en Kay

Groep 5a

In de klas wordt nu dagelijks gewerkt in de “minutenboekjes”: 4 x 1 minuut tafels speren, 1x 1minuut
tempolezen, een 5-woordendictee. De kinderen werken er enthousiast aan en merken dat ze iedere dag
een stukje verder komen. Fijn!!
Er zijn kinderen die ook thuis op de computer willen oefenen met tafels, spelling, begrijpend lezen. Dat is
natuurlijk heel fijn! De code die uw kind op school gebruikt voor het begrijpend lezen met Nieuwsbegrip,
kan het ook thuis gebruiken. Via het archief kan dan gekozen worden uit heel veel onderwerpen, ook van
voorgaande jaren. Voor de tafels en spelling werken we met mijnklas.nl Ook daarmee kan thuis worden
geoefend. Dezelfde code van vorig jaar is nog van kracht. Mocht u de thuiscode kwijt zijn, of die code
werkt onverhoopt toch niet meer….. laat het de juf dan even weten, dan zorgt zij voor een nieuwe code.
Herinnering:
Toets Natuur:
Thema 2: oefen de samenvatting nog een keertje!
Maandag 27 november is de toets.
Succes met leren.

Groep 6
Tadaaaa! Onze oogst champignons is binnen! Nu nog
afwachten of de soep zo lekker gaat smaken als dat ze er
uit zien….
Het was even spannend of er nog wel iets zou gaan
groeien, maar ineens waren er een hele hoop kleine
champignonnetjes.
Na een klein beetje water en een warm plekje naast de
verwarming, zijn ze flink gegroeid!
Vrijdag hebben we hier een heerlijke soep van gemaakt!

Pietengym
Donderdag 30 november gaan we met groep 6/7 pietengymmen. We gymmen aan het eind van de
ochtend. De kinderen mogen gewoon na de gym direct naar huis.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed komen!

Groep 6/7

Afgelopen dinsdag zijn wij naar het Volkenkundemuseum in Leiden geweest. Daar hebben we
een tentoonstelling over de VOC bekeken. Dit was erg leuk en leerzaam! De kinderen werden
rondgeleid door verschillende zalen. Er werd informatie gegeven over Indonesië en Japan. Het
museumbezoek werd afgesloten met een toneelstuk waarbij de kinderen zelf een rol hadden.
Leuk! Ik wil de ouders die mee waren nogmaals bedanken voor hun tijd en hulp!
Donderdagmiddag 30 november gaan wij pepernoten bakken! Hiervoor zijn wij op zoek naar
weegschalen en beslagkommen. Als wij uw weegschaal of beslagkom mogen lenen, zou u die dan
alstublieft mee willen geven aan uw zoon of dochter? Alvast bedankt!
Zoals hierboven staat beschreven, mogen de kinderen vrijdag 1 december hun schoen zetten.
Donderdag of vrijdag mogen ze die schoen meenemen. De kinderen mogen
uiteraard ook donderdagmiddag hun gymschoen op school laten, zodat zij
die kunnen zetten.
Pietengym
Donderdag 30 november gaan we met groep 6 pietengymmen. We gymmen aan
het eind van de ochtend. De kinderen mogen na de gym direct naar huis.
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed komen!

Groep 7

Vorige week stond er een foutje in de informatie over de toetsen.
De geschiedenistoets is dinsdag 19 december.

Groep 8a

Toets
30 november Geschiedenis

Groep 8b

Volgende week dinsdag willen we in de klas een schoenendoos gaan versieren voor de actie
schoenmaatjes. Willen jullie allemaal een schoenendoos meenemen?

Schoenendoos
actie 2017

Schoenendoosactie 2017.
Vorige week heeft iedereen een folder mee gekregen met informatie over het project
Schoenmaatjes van Edukans.
Hopelijk zijn er al vele van jullie druk bezig om een schoenendoos te versieren en te vullen met
benodigde spullen.
Laten we met elkaar zorgen dat er vele kinderen zo’n mooi cadeau mogen krijgen.
Zondag 3 december om 11.15 uur is er een familieviering in de Petruskerk waarbij je de
schoenendoos kan inleveren. Lukt het niet om naar de kerk te komen, lever dan de
schoenendoos in op school voor donderdag 30 november.
Als er nog vragen zijn neem dan contact op via 06-10297846.
Tot 3 december, groet
Suzanne de Jeu en Joze Koot

