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Nieuws van de directeur
Vredesposter wedstrijd
Op vrijdagmiddag kwam Dhr. J. Uit den Boogaard (Lions club) langs om ons te verrassen met een
groepsprijs voor groep 8. Yuki & Jasmijn en Daniëlle werden in het zonnetje gezet. Yuki & Jasmijn
hebben uit de gemeente Kaag & Braassem de derde prijs gehaald met hun prachtige tekening en
voor Daniëlle was er een eervolle vermelding. Wij zijn trots op deze drie meiden!

Administratie
De noodformulieren zijn ingeleverd. Wanneer er veranderingen plaatsvinden (bijv.
adreswijzigingen, een ander tel. nr., etc.), wilt u dit dan mailen naar adm.klimboom@ssba.net ?

Kerst
Wij vieren het Kerstfeest op donderdag 21 december. Omdat we op deze dag ook ’s avonds naar
school gaan, zijn de kinderen deze middag één uur eerder uit, om 14.15 uur.
Nadere informatie over de Kerstviering volgt spoedig via de werkgroep.
Zoals al eerder is vermeld zijn alle kinderen vrijdag 22 december ’s middags vrij. De kerstvakantie
start vrijdag om 12.00 uur.
Aanwezigheid

Groep 1/2A
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We hebben deze week een versje geleerd over de paddenstoel.
Ik heb een paddenstoel gezien
Een hele grote rode.
Met witte randjes aan zijn hoed
en dennennaalden aan zijn voet
Ik zag er geen kabouter bij
Maar alle mensen keken blij
en zeiden: “wat een mooie!”
O, jongens, als het nu maar lukt,
dat er niemand langs komt die hem plukt.
Want heus, dan staat er op een keer
geen enkel paddenstoeltje meer!

Groep 3

Het thema van Veilig Leren Lezen is Wonen.
De kinderen mogen plaatjes meenemen van verschillende woningen en gebouwen.
Een foto/print van het eigen huis is natuurlijk ook leuk.

Groep 4

Groep vier oefent wekelijks met de leesmethode “Station Zuid”. Het laatste deel van de les gebruiken we
om leeskilometers te maken. De kinderen mogen dan vrij lezen uit een zelfgekozen leesboek, van school of
thuis. De enige voorwaarde die we stellen is dat de kinderen daadwerkelijk moeten lezen. Als ze dat doen,
mogen de kinderen als beloning voor hun goede werkhouding een eigen leesplekje gaan opzoeken in de
klas. De meesten laten zich dat geen twee keer zeggen…..

Klassenbeurt a.s. week: Yvanca en Celina.

Groep 5B

Vandaag heeft Teun afscheid genomen. We wensen hem allemaal heel veel succes op zijn nieuwe
school!

Groep 6

Spelling
We leren in groep 6 van én met
elkaar. We hebben de
spellingswoorden van deze week
geoefend met een coöperatieve
werkvorm. De kinderen lazen om
de beurt een woord voor, de rest
van het team moest dit woord
opschrijven. Daarna werd het
woord met elkaar nagekeken en
besproken. Er is super goed
samengewerkt!
Klassendojo’s
We zijn alweer
over de 3700
punten heen!
We werken
ontzettend
hard. Bij 4000 punten trekken we
een beloning… wat zou het zijn?!

Groep 7

Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken zijn geweest. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke gesprekken.
Fijn dat iedereen tijd heeft gemaakt om er te zijn.
De komende tijd werken wij aan het geluidsniveau in de klas. Alle kinderen hebben aangegeven
dat ze het graag wat stiller willen in de klas tijdens het werken.
Taakspel
Sinds 3 weken spelen wij met de klas een nieuw spel! Dit spel heet Taakspel. Taakspel is bedoeld
om taakgerichter te gaan werken. Iedere dag spelen we het spel. Nu nog 5 min. Er staan 2 regels
centraal. Je zit op je stoel en je bent stil. Gedurende de komende tijd gaan we het spel steeds
langer spelen. Het doel is om uiteindelijk de resultaten van de kinderen te verhogen door
taakgerichter bezig te zijn.
Ieder groep heeft een teamposter waarop de stickers geplakt worden die de groepjes kunnen
verdienen. Elke week is er een weekbeloning en 1 x per maand een maandbeloning.

Groep 8A

HULP GEZOCHT!!
11 december hebben we al één ouder die zou kunnen helpen, dat zijn er
helaas nog geen 8.
Wie o wie komt er mee naar de Googermolen??
Toetsen
Donderdag 16 november Engels woordjes (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels)

Nieuws
buiten de
school

De
tweesprong

Activiteiten Ladder November 2017
Reis door de dierentuin

15:45 – 16:30
uur
Vind je het leuk om te klimmen en te klauteren over toestellen heen? Dan is deze
activiteit echt iets voor jou! De zaal staat helemaal vol met alle materialen die er in de
gymzaal te vinden zijn. Maar let op! Er zijn dieren verstopt en die moet jij zien te
vinden. Door over toestellen heen te klimmen en niet op de grond te komen ga jij op
zoek naar jouw route in de dierentuin. Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Geef je
dan snel op!

Voor wie?
Groep 3 t/m 5
Waar?
Gymzaal Kaskade

Klimmen

Donderdag 9 november

Door wie?
Sportcoaches
Hoe aanmelden?
www.detweesprong.nl

Aantal deelnemers?
Maximaal 30 kinderen
Kosten?
Gratis

Groep 5/6 15:45 – 16:30 uur
Groep 7/8 16:30 – 17:15 uur
Vind je het ook gaaf om te klimmen en klauteren? Geef je dan op en ga de uitdaging aan om de
klimmuur te beklimmen. De sportcoaches Heike, Irma en Femke zullen aanwezig zijn om te
zekeren en jullie zo goed mogelijk omhoog te begeleiden. Om 15:45 uur is het de beurt aan
kinderen uit groep 5 en 6 en om 16:30 uur voor de kinderen uit groep 7 en 8. Geef je snel op,
want vol = vol!

Voor wie?
Groep 5/6 15:45 – 16:30 uur
Groep 7/8 16:30 – 17:15 uur
Waar?
Gymzaal Bonaventuracollege

Dinsdag 14 November

Door wie?
Sportcoaches

Aantal deelnemers?
Max. 12 kinderen per groep

Hoe aanmelden?
www.detweesprong.nl

Kosten?
Gratis

Ringzwaaien
Maandag 20 November
Onder leiding van de sportcoaches gaan we een les ringzwaaien. Vind je dit een leuke
activiteit, geef je dan zo snel mogelijk op!
Er kunnen maximaal 20 kinderen mee doen, dus wees er snel bij!

Voor wie?
Groep 5 t/m 8
Waar?
Kleine Gymzaal de
Tweesprong

Door wie?
Excelsior Alkemade en Sportcoaches
Hoe aanmelden?
www.detweesprong.nl

15:45-16:30 uur

Aantal deelnemers?
Max. 20 kinderen
Kosten?
Gratis

Koor
Dzvinochok
uit Kiev

Het uit Kiev (Oekraïne) afkomstige jongenskoor Dzvinochok (uitspraak: dzvienootsjok)
wat “Klokje” betekent, is zondag 12 november te gast in de Mariakerk in
Roelofarendsveen voor een concert, dat onderdeel uitmaakt van hun jaarlijkse Nederlandtournee. De tournee staat dit keer in het teken van hun 50-jarig bestaan.
Het koor is onderdeel van een koorschool met circa 200 leden in de leeftijd van 4 tot circa
35 jaar. Een selectie van 44 van hen - 34 jongens en 10 volwassenen (18+) mochten mee
op tournee. De jongste deelnemers zijn 10 jaar.
Het koor bezoekt ons land al meer dan 20 jaar voor een tournee, die geheel door
vrijwilligers wordt gedragen. Wat meer (achtergrond)informatie over het koor en de
organisatie vindt u in de bijlage en op onze website www.dzvinochok.nl

