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We willen dat
pesten stopt!

KiVa regel van de maand december: "We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal”)
(Thema "Communicatie”). Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Allereerst even een reminder aan alle ouders en verzorgers,
Op donderdag 20 december willen we een kerstbrunch organiseren van 11.00 uur tot
12.30 uur. Hierbij willen wij graag de hulp vragen aan de ouders om iets lekkers te maken
zoals kleine hapjes of drinken mee te geven voor de klas. Bij ieder klaslokaal hangt er een
opgavelijst. Hierop kunt u aangeven wat u gaat maken. Tevens wordt er aangegeven
hoeveel drinken er per klas nodig is.
Als u mee doent , wilt u dan het eten en drinken uiterlijk om 11 uur brengen?
De kinderen dienen zelf hun eigen bord, bestek en een beker mee te nemen.
Wij hopen dat er genoeg animo voor is en dat de kinderen een gezellige kerstbrunch
hebben.
Alvast bedankt.
Kerstcommissie OR De Triangel
Naschoolse activiteit sportmix
Voor deze activiteit hoeft u uw kind niet van tevoren aan te melden. Tegen betaling van 1
euro bij meester Tim kan uw kind deelnemen.
Er rest nog één activiteit:
Donderdag 13 december
Blikspuit
Groep 3 t/m 5 van 14.45-15.30 uur (na schooltijd staat er voor deze kinderen ranja klaar
in de centrale hal)
Groep 6 t/m 8 van 15.45-16.30 uur
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Aanwezigheid Liza Stefes (intern begeleider):
Donderdag 13 december
- ochtend
Dinsdag 18 december
- hele dag
Woensdag 19 december
- ochtend
Schoolfruit
Een gezond tussendoortje voor de ochtendpauze! Op deze dagen hoeft uw kind voor de
ochtendpauze in principe dus niets van huis mee te nemen. Mocht uw kind het
aangeboden fruit niet lusten of er een allergie voor hebben, dan mag u natuurlijk zelf een
gezond tussendoortje meegeven. Maar zeker geen snoep of koekjes!
En vindt u het leuk om ’s morgens te helpen met het
verdelen en eventueel snijden van het fruit? U bent op
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (bij aanvang
van de school) van harte welkom in de centrale keuken.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Het fruit van deze week:
Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december

mango
peer
dinomeloen

In deze periode
In deze weken speelt tellen een belangrijke
rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de
dagen en weken af naar kerst. In de verhalen
gaat het over gewone mensen die voor God
heel belangrijk zijn: de priester Zacharias ,
Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in
het verhaal van God en de mensen. Het thema
van deze weken is dan ook: Tel je mee?

10 december t/m 14 december
Alles plus één (Lucas I: 57-80 en Micha 5: 1-4a)
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag
van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over
een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Bethlehem, de stad
van koning David.
17 december t/m 21 december:
Ontelbaar (Lucas 2:1-20)
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies
als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer
misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.
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December

20

Kerstbrunch in de groepen (informatie volgt)
18.30 uur Kerstviering voor alle kinderen en ouders in
de Nicolaïkerk in Appingedam (zie bijlage).

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019
Kerstvakantie
Januari

8
14 – 18
14

GGD screening groep 2 en 7
Citotoetsen
19.30 uur. Informatieavond over tijdelijke
huisvesting/verkeersroute. Info volgt via de MR.
Dringend verzoek om hierbij aanwezig te
zijn!
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De laatste weken van dit jaar. We zijn volop bezig met alles rondom Kerst.
• Het kerstverhaal van Jozef en Maria
en het kindje Jezus;
• Adventskaarsen;
• liedjes oefenen voor de kerstviering
van donderdagavond 20 december;
• knutselen: wij maken deze keer
sterren. De kinderen moeten de
sterren uitknippen en opplakken van
groot naar klein.
• meten met Mien de meetmuis;
• met Wim de Woordspin bespreken
we de woorden die met kerst te
maken hebben.
Gisteren hebben de kinderen samen met juf
Barbara de kerstboom versierd. Al met al een drukke, gezellige tijd. Morgen gaan we kerst
knutselen dan maken de kinderen 3 ‘werkjes’ rondom het thema kerst. Maandag a.s.
hebben de kinderen een dansclinic en dan hebben we donderdag 20 december de
kerstbrunch. Wij hebben er zin in. Kerstmuziekje erbij……
Fijne feestdagen!
Ik sluit de link bij van het filmpje Wim de Woordspin, deze kunt u eventueel thuis dan ook
bekijken.
https://youtu.be/LDxAhaQam8E (filmpje van het Kerstverhaal)

Sinterklaas is nog maar net vertrokken en we zitten alweer in de kerstsfeer, lampjes,
kerstboom, liedjes enz. Morgenvroeg is er een kerstworkshop voor de kinderen. De
leerlingen rouleren dan van een placemat maken naar een kersttafereel schilderen en een
kerststukje maken (heeft u hiervoor nog geen materiaal meegegeven, dan kan dat
morgenvroeg nog).
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We oefenen de liedjes voor de kerstviering in de kerk. De kinderen maken een kerstboom
naar eigen inzicht, bakken lekkere taartjes in de zandtafel en stempelen/knippen
kerstwoorden. Ook schrijven ze patronen op een kerstbal.
Donderdag 20 december is de kerstbrunch. In de gang bij het lokaal kunt u aangeven wat
u zou willen maken voor de kinderen.

Deze week zijn we begonnen met kern 5 met als thema Mag dat wel?. Het ankerverhaal
gaat over Krisje Kolen. Hij woont ook op het Puddingboomplein. Zijn huisje ziet er keurig
en netjes uit, zelfs de grassprietjes staan er onberispelijk bij. Niemand mag op zijn gazon
komen en zeker geen grassprietje plukken. Maar op een dag ontdekt Krisje dat één
grassprietje is gestolen. Dat is het begin van een tumultueuze dag met een verrassend
slot. We leren de volgende letters (en woorden) eu (jeuk), ie (ziek), l (lijm), ou (hout), uu
(vuur).
We oefenen elke dag de geleerde letters en lezen uit Veilig&Vlot. Het lezen van woorden
en teksten gaat steeds beter en vlotter. Heeft uw zoon/dochter nog moeite met het vlot
lezen van woorden dan kunnen ze zoemend gaan lezen, uw kind weet hoe dat moet.
Met rekenen zijn we bezig met blok 4. De getallenlijn is uitgebreid naar 40 en we gaan
diverse teloefeningen doen. Tellen met een sprong van 2 blijven we goed oefenen, evenals
het op volgorde zetten van getallen. Veel kinderen vinden dit moeilijk. We hebben kennis
gemaakt met geld rekenen en gaan blokkenbouwsels bekijken waarbij niet alle blokken te
zien zijn. Natuurlijk blijven we ook oefenen met splitsen en pijlsommen maken.
Elke dinsdag kiezen de kinderen een nieuw boek van boekenpret. Denkt u aan het
meegeven, veel kinderen vergeten regelmatig hun boek mee te nemen naar school.
Helaas mag er dan geen nieuw boek gekozen
worden.
Maandagmiddag hebben een aantal kinderen
uit de groep de versiering voor de kerstboom
bij de Nicolai kerk aangeboden. Het was een
gezellige middag, met als bedankje een oliebol,
wat een belevenis!
Donderdag 20 december vieren we als school
kerstfeest in deze kerk, ook dan zijn er
kinderen die een ‘rol’ hebben.
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Deze week hebben we zowel rekenen hoofdstuk 3, als taal hoofdstuk 3 afgerond. Deze
week staat dan ook in het teken van herhalen, verdiepen en daar waar nodig extra
instructie. Daarnaast besteden we veel aandacht aan keersommen en verhaaltjessommen
(in aanloop naar de CITO). Volgende week starten we nieuwe hoofdstukken op. Tijdens
onze laatste spellingles hebben we voor de eerste keer een regel geleerd, die we nu
consequent kunnen toepassen bij woorden eindigend op de klank t. Zoals bijvoorbeeld
eend; je hoort een t, maar schrijft een d, want er zwemmen 4 eenden. Of zoals kroket; je
hoort een t en je schrijft een t, want juf Ineke eet graag kroketten. Tijdens de
karakterlessen hebben leren we deze week over woorden met th, zoals theeservies, thuis
en Grietha; je ziet th, maar zegt gewoon t.
Kerst heeft nu ook echt z’n intrede gedaan in de klas. Iedere dag
oefenen we de kerstliedjes bij de open haard op het digibord en we
luisteren naar de prachtige verhalen in aanloop naar Kerst. Daarnaast
kleuren we met stift een mooi glas in lood raam, wat we daarna gaan
insmeren met slaolie voor een mooi doorschijnend effect.
De hulpen deze week zijn Ryan en Reayza, volgende week zijn dat
Sven en Rowen.

We hebben een fantastisch Sinterklaasfeest gevierd! Prachtige surprises waar iedereen
druk mee is geweest. De foto's staan op de website zodat we nog kunnen nagenieten.
De kerstboom is door de ouderraad in onze klas gezet en we bereiden ons voor op de
Kerst. Donderdag 20 december verwachten we de leerlingen in de Nicolaï kerk om samen
het kerstfeest te vieren. We beginnen om half zeven. Dezelfde donderdag eten de
leerlingen met elkaar van de meegebrachte etenswaren. Zou u op de lijst bij het klaslokaal
willen invullen wat er wordt meegenomen? Het is elk jaar weer heel gezellig.
Huiswerk:
Woensdag blok 3 deel 2 woordenschat.

Afgelopen woensdag hebben we samen een gezellig sinterklaasfeest gevierd. Er waren
prachtige surprises gemaakt. De kinderen weten van elkaar welke hobby's ze hebben. Dit
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was duidelijk te zien; geknutselde bokshandschoenen, gymnastiektoestellen en een
prachtige surprise met als thema Italië. Het was een leuke ochtend in groep 6.
We zijn ook begonnen met de lessen van IturnIt. Dit thema gaat over online identiteit. Wie
ben jij in het echt en hoe presenteer jij je online? De kinderen hebben interviewvragen
bedacht.
Enkele voorbeelden zijn:
Aan welke hobby kun je mij goed herkennen?;
Waar denk je aan als je mij ziet?
Ze hebben ook een werkblad ingevuld met kwaliteiten van zichzelf maar ook hun eigen
valkuilen. De kinderen hebben ook nagedacht aan wie ze de vragen willen stellen en hoe
ze de informatie gaan opslaan. Ze mogen een geluidsopname maken, filmen of ze kunnen
het opschrijven.
Juf Nadine loopt stage in groep 6 en heeft deze week een leerzame les over klokken
gegeven. Wilt u met uw kind af en toe de klokken gaan oefenen? Vooral de analoge klok is
lastig bij velen.
Huiswerk
14 december: dicteewoorden blok 3
21 december: tafel van 9
Alvast fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2019 gewenst!
groet,
Nadine, Marieke en Petra

Vorige week woensdag hebben wij op een hele gezellige manier het Sinterklaasfeest
gevierd in de klas. Wat hebben alle kinderen mooie surprises gemaakt!
’s Middags heeft Eline heel knap twee liedjes voor Sinterklaas gespeeld op de trompet. Op
de website van onze school, www.cbstriangel.nl staan onder groep 7 leuke foto’s van het
Sinterklaasfeest.
Vandaag hebben wij in groep 7 het project ‘Move-mates’ afgerond: Juf Rianne van het
Huis van de Sport heeft vandaag de kinderen uit groep 7 een certificaat overhandigd. Na
de kerstvakantie gaan de kinderen in groepjes en beurtelings een pauzespel voorbereiden
op het schoolplein voor de andere groepen.
•
•
•
•

Deze week ronden we blok 3 af wat betreft rekenen, taal en spelling.
Volgende week beginnen we alweer met hoofdstuk 4 van deze kernvakken.
Huiswerk voor vrijdag a.s.: Stencil spelling inleveren (‘Het onderwerp in de zin’).
Proefwerk topografie Groningen: Woensdag 19 december a.s.
De kinderen hebben gisteren de leerbladen meegekregen naar huis.
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•

Volgende week –de week voor de kerstvakantie- is er géén ‘maak-huiswerk’ voor
groep 7.
Volgende week donderdag 20 december staat echt in het teken
van Kerst: Van 11.00 uur tot 12.30 uur gaan we met elkaar
gezellig genieten van de kerstbrunch; nu alvast hartelijk dank
aan alle (groot)ouders die iets lekkers maken! ’s Avonds staat
om 18.30 uur de kerstviering op het programma in de
Nicolaïkerk. Alle ouders, broers, zussen en andere familieleden
zijn van harte welkom deze kerstviering bij te wonen!
Vrijdagmiddag 21 december om 12.15u begint de
kerstvakantie. Het duurt nog anderhalve week, maar nu
alvast aan u/jullie prettige feestdagen en een fijne
kerstvakantie toegewenst!

We hebben een fantastisch Sinterklaasfeest gevierd. Prachtige surprises waar iedereen
druk mee is geweest. De foto's staan op de website zodat we nog kunnen nagenieten.
De kerstboom is door de ouderraad in onze klas gezet en we bereiden ons voor op de
Kerst. Donderdag 20 december verwachten we de leerlingen in de Nicolaï kerk om samen
het kerstfeest te vieren. We beginnen om half zeven.
Dezelfde donderdag eten de leerlingen met elkaar van de meegebrachte etenswaren.
Graag op de lijst bij het klaslokaal invullen wat er wordt meegenomen. Het is elk jaar weer
heel gezellig.
Huiswerk:
Woensdag blok 3 deel 2 woordenschat.

In het Uilennest hebben we vorige week een leuk webpad over Sinterklaas gemaakt. Heel
leerzaam om te ontdekken hoe ons sinterklaasfeest is ontstaan. Deze week zijn we
begonnen met de Pittige Plustorens. In tweetallen hebben ze een onderwerp gekozen.
Hieronder schrijven Rianne en Delisha erover.
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“Hallo wij zijn Rianne en Delisha wij gaan
vertellen wat we allemaal doen in het
Uilennest.
Allereerst gaan we ons werk maken wat
we mee krijgen van onze klas en als dat
klaar is gaan we met ons werkstuk bezig
van Pittige Plus torens. Wij hebben voor
de PowerPoint presentatie gekozen en we hebben het over adoptie en we hebben
ook: 'denken over taal '. Het is niet alleen voor taal maar ook voor rekenen.
Delisha gaat voor allebei en Rianne gaat voor taal! ”.
Wij gaan om 12:00 naar de klas. Wij zijn altijd lief en eerder dan de rest van de
klas klaar. Wij hebben een knuffeluiltje dit uiltje was van Heleen☺
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