17 december 2021
Scholensluiting
Helaas moet de basisschool de week voor de kerstvakantie toch sluiten i.v.m. het
coronavirus en de opkomende omikron-variant.
We hebben de kerstactiviteiten naar voren gehaald: kerststukjes maken, optreden
kerstkoor en een kerstontbijtje op school. Verderop in dit Wijzertje staan de foto’s van
deze activiteiten.
Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen over de scholensluiting en de
noodopvang.
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Lezen, lezen, lezen, waarom eigenlijk?
Zoals u weet zijn wij voorstander van het thuis (voor)lezen! Nu de vakantie is verlengd
en de kinderen drie weken geen onderwijs volgen, vinden we het belangrijk dat de
kinderen blijven lezen om de volgende redenen:
- kinderen leren lezen door er veel mee te oefenen;
- kinderen die goed kunnen lezen, halen betere schoolprestaties;
- het is verstandig om in de kerstvakantie te blijven lezen om het leesniveau te
behouden.
- en natuurlijk is lezen zo ontzettend leuk! Het haalt de wereld heel dichtbij, je kunt
verdwalen in verhalen, erin opgaan, niet meer kunnen stoppen. Dat gevoel gunnen we
ieder kind!
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Belangrijke data
Vr. 24/12 Luuk (groep 8) jarig

Op deze website staan allerlei leestips voor in de kerstvakantie. Er zijn ook online
boeken beschikbaar!

‘Samen Lezen’ in de kerstvakantie - Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (ijsselgroep-pdij.nl)
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben ook dit jaar weer een kerst-leesbingoblad mee
naar huis gekregen om in de komende drie weken wel te blijven lezen.
Faqta
Naast wereldoriëntatie heeft Faqta ook leuke knutsel– en technieklessen. Enkele
kinderen hebben onderzocht wat er met lucht gebeurt als je het verwarmt!

Za. 08/01 Floor (groep 8) jarig

Zo. 09/01 Lieke (groep 7) jarig

Ma. 10/12 8.30 uur kerstvakantie

Oefenen met de “b” en “d”

Rekenles groep 8
Afgelopen maandag zijn de leerlingen uit groep 8 met juf Tess naar buiten geweest voor
een instructie over de oppervlakte en de omtrek. Het was een leuke les waarbij de
leerlingen ook zelf aan de slag gingen met een rolmaat. De leerlingen van groep 8
kunnen nu de omtrek en oppervlakte van vierkante en rechthoekige vlakken berekenen.
Ook kennen zij de maateenheden en hebben we geoefend met het omzetten van
bijvoorbeeld vierkante centimeters (cm2) naar vierkante meters (m2).

Geen Wijzertje op 24 december
Volgende week vrijdag, 24 december, zal er in verband met de vervroegde kerstvakantie geen Wijzertje verschijnen.

Letterdiploma's!
Groep 3 heeft in de afgelopen maanden alle letters geleerd! Dat is gevierd met een letterdiploma en een onderscheiding.
Wat zijn we trots op deze kanjers! Ook in de kerstvakantie gaan deze kanjers de kerstleesbingo uitvoeren, dus mochten jullie
thuis je zoon of dochter op de wc horen lezen.... dan moet dat van de juf ;)

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Vrolijk kerstfeest allemaal!

Thema Tweede Wereldoorlog groep 7/8
Deze week zijn de leerlingen van groep 7 en groep 8 terug in de tijd naar de Tweede Wereldoorlog gegaan. Wat deden ze
actief mee! Ze hebben geleerd over Niftrik in de Tweede Wereldoorlog, maar ook over de oorzaken en de gebeurtenissen van
deze oorlog. We hebben mooie gesprekken gevoerd over het uitsluiten van een bepaalde groepen mensen en ze hebben
eigen leervragen onderzocht. Helaas hadden we wat minder tijd wegens de vervroegde kerstvakantie, maar als afsluiting
hebben ze toch goede presentaties kunnen geven over hun eigen leervragen.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Kerst op Sint Jozef
Donderdagmiddag hebben we met de hele school kerststukjes gemaakt. Dat was echt een succes: er zijn ware kunstwerkjes
ontstaan!! Vandaag hebben de kinderen de kerststukjes mee naar huis gekregen.
Vandaag hebben we een gezellig kerstviering achter de rug. We begonnen de dag met heerlijke ontbijtjes die de kinderen
zelf mee naar school hadden genomen. De ouderraad zorgde nog voor een lekkere aanvulling: mini worsten– en
saucijzenbroodjes. Na een sfeervol en ontspannen ontbijt, heeft het kerstkoor opgetreden. Vervolgens zijn de kinderen even
naar buiten geweest en mochten de kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen welke film ze gingen kijken: Home Alone I of
Angela’s kerstfeest (groep 1/2). Tussendoor even pauze en naar buiten, lunchen en daarna deel 2 van de film. Na de film
hebben de kinderen spelletjes gespeeld door de school en kregen ze van de ouderraad nog (warme) chocolademelk met
slagroom. Het was een gezellige dag.
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