DECEMBER 2018
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Concert van groep 1 tot en met 4 voor alle opa’s en oma’s en ouderen van Bant, 11.oo0 uur
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Sinterklaasviering in de groepen. Ouders zijn om 8.30 uur van harte welkom op het plein!

D

6

V

7

M

10

D

11

W

12

D

13

V

14

M

17

D

18

W

19

D

20

Koffie-uurtje voor ouders, 14.00 tot 15.00 uur in de personeelskamer

Kinderen ’s middags vrij. Om 17.00 uur Kerstdiner
Vanaf 18.20 uur zijn ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen welkom voor de Kerstwandeling

V
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Start Kerstvakantie om 12.00 uur voor alle kinderen!

Wist u dat...
- U deze periode weer 3 x een Wendingweetjes ontvangt?
- We u op deze manier informeren over alle mooie activiteiten van deze decembermaand?
- Er wel 3 baby’s zijn geboren de afgelopen periode?
- Sylvana de trotse zus van twee zusjes is geworden en Stefanie en Milou zich ook grote zussen mogen
noemen van hun broertje. Wat een baby-feest in groep 7 en 8! Van harte gefeliciteerd!
- De verbouwing nu echt bijna klaar is, de bibliotheek in de gang het laatste project is?
- We super blij zijn met het eindresultaat.
- De pleinverkoop een groot succes was.
- We een opbrengst van bijna 150 euro hebben.
- We met alle collega’s gaan lunchen om ze te bedanken voor alle extra inspanningen in de herfstvakantie en
buiten reguliere werkuren om de klassen weer in te richten, schoon te maken en alle meubels weer te
verslepen. Dikke pluim hoe alle teamleden hun schouders er onder hebben gezet, naast hun reguliere
werkzaamheden!
-We op 7 januari het nieuwe jaar starten met de zgn. Nieuwjaarsproost! Dit jaar is de proost alleen voor de
kinderen.

Fijne feestdagen en een fijne vakantie
en tot 7 januari!

2017

Vanuit de directie
SINTERKLAAS

Op woensdag 5 december vieren we het feest in
de groepen. U bent van harte welkom bij de
opening van het feest op het plein om 8.30 uur. De
peuterspeelzaal viert deze dag gezellig met ons
mee!

PARRO

Sinds kort werken we met een Parro, dit is nog een
proef. Graag horen we of dit wel of niet bevalt. Wilt
u
de
vragen
(helemaal
onderaan
de
Wendingweetjes) voor ons beantwoorden? We
nemen dit mee in onze besluitvorming. In de gang
staat een doos waar u uw mening (anoniem) in
kunt doen. Graag voor de Kerstvakantie jullie
reactie.

KERSTVIERING

We vragen u voor de Kerstmaaltijd allemaal weer
een gerecht uit te kiezen om te maken. Kiest u er 1
vanaf de klapdeuren? Op donderdag 21 december
gaan we met alle kinderen genieten van het
kerstbuffet. Om 18.20 uur bent u samen met
andere belangstellenden welkom voor de
Kerstwandeling.
Zie
voor
informatie
de
Kerstweetjes.

VANUIT DE AV

Het lukt nog niet om een penningmeester te vinden
voor de AV. Die hebben we uiteraard wel nodig om
alle leuke dingen die vanuit de ouderbijdrage
gedaan worden te kunnen blijven doen. We doen
daarom nog een keer de oproep:
Wie wil onze nieuwe penningmeester worden?
Voor meer informatie kunt u bij Ella en Sandra of
de AV-leden terecht.

JUF NATHALIE

Het gaat heel langzaam steeds een beetje beter
met juf Nathalie. We hopen haar binnenkort weer
een paar uurtjes op school te zien. Nogmaals van
harte beterschap namens ons allemaal.
BEL

Met ingang van december gaat de bel ’s ochtends
vroeg 5 minuten eerder. Vanaf 8.20 uur kunnen
kinderen dan naar binnen. We geven op deze
manier iets meer tijd om allemaal naar binnen te
gaan en nog even iets tegen de leerkracht te
zeggen. De pleinwacht is gewoon om 8.15 uur
buiten en alle leerkrachten zijn om 8.20 uur in de
eigen klas.

De automatische incasso wordt 8 december
gedaan. U ontvangt begin volgende week een
rekening met daarop het overzicht van de
betalingen voor dit jaar, zoals deze tijdens de
ouderavond zijn vastgesteld.

Bedankt voor de fijne samenwerking
in 2018

KOFFIE-UURTJE

Dinsdagmiddag 11 december is het tweede koffieuurtje van dit jaar. Dit jaar staat het gesprek in het
teken van ouderbetrokkenheid.
Ook zijn we benieuwd naar uw eerste ervaringen
met Parro. We nodigen iedereen van harte uit om
mee te praten onder het genot van koffie en thee.
Welkom!

We willen iedereen weer hartelijk bedanken voor
de fijne samenwerking en hopen er samen met alle
kinderen, ouders, teamleden en externe
betrokkenen een heel fijn 2019 van te maken.

NIEUWJAARSPROOST

Maandag 7 januari starten we 2019 met z’n allen.
We doen dit weer met de traditionele
Nieuwjaarsproost. Dit jaar alleen voor de kinderen.
In de leerlingraad is afgesproken dat we dit om en
om doen omdat sommige kinderen het erg gezellig
vinden met alle ouders erbij en andere kinderen het
juist gezellig vinden met alleen de kinderen.

Van groep 1 en 2

DECEMBER

WAT LEREN WE DE KOMENDE TIJD?

Wat is dit altijd een gezellige maand met veel leuke
activiteiten. Uiteraard Sinterklaas die op bezoek
komt, zingen voor de ouderen van Bant met groep
3 en 4 samen, de kerstboom die in de klas komt en
alle leuke dingen die we daarnaast nog doen in de
klas.

Wat zijn wij weer hard aan het werk geweest
afgelopen weken. Groep 3 is druk bezig met het
leren lezen. Dit gaat steeds beter. We zij al toe aan
kern 5 van veilig leren lezen. In kern 5 gaan we het
volgende leren:

We zijn begonnen met de speelgoedkring. Jylle
mocht als eerste speelgoed mee naar school
nemen en hier iets over vertellen. Wat deed hij dat
goed! En wat konden de andere kinderen goede
vragen stellen! Elke vrijdag is er iemand anders
aan de beurt die dan wat over zijn / haar favoriete
speelgoed mag vertellen.

Waar gaan we over werken in december:
We oefenen voor de komst van Sinterklaas
We
maken
verlanglijstjes
zodat
Sinterklaas kan kijken wat we graag willen
hebben
We wegen met pepernoten en taai taai
poppen
Leren de letter S van Sint
Leren de letter D van Dennenboom
Gaan we spullen voor de kerstboom kopen
en betalen
Gaan we lichtjes tellen en een manier
bedenken om dit zo handig mogelijk te
doen
Ook mogen we deze maand twee nieuwe
leerlingen welkom heten. Mare Bobeldijk is wezen
wennen en begint in december en Thijs Mulder
komt wennen en begint in januari. Welkom allebei!

Van groep 3 en 4

Met rekenen staat blok 3 voor onze neus. In dit blok
gaan we verder met het tellen tot 20 en het rekenen
met geld. Ook zijn we bezig met het automatiseren
van de sommen tot 10. Ons doel is om samen 300
sommen in 5 minuten te maken. Als dit lukt, gaan
we het vieren!
Niet alleen groep 3 is hard aan het werk. Ook groep
4 werkt hard. Zij starten deze maand met blok 3
van rekenen. In dit blok gaan we verder met het
rekenen op de getallenlijn. Groep 4 heeft, net als
groep 3, een doel. Zij willen wel 300 sommen tot
100 maken in vijf minuten. Als zowel groep 3 als 4
dit doel heeft behaald, gaan we dit vieren met een
pyjamadag.
Met spelling komen komende periode de volgende
categorieën aan de orde: eeuw-ieuw-woord
(sneeuw, kieuw), langermaakwoord (kat, mond) en
het voorvoegsel (gebeurt, benieuwd)
DA VINCI

Met Da Vinci zijn we nog bezig met het thema
Samen. Wij gaan het hebben over de planeet
aarde,
familie,
huisdieren
en
reptielen,
vriendschap, licht en elektriciteit, bomen en mos en
als laatste komt Kerst aan de orde. Het is fijn dat
de kinderen al zo veel spullen hebben
meegenomen zodat onze thematafel gevuld is.

GEZELLIGE TIJD

We hebben zin in komende periode vol leuke
dingen. Zo hebben we woensdag het
Sinterklaasfeest. Hierna zullen we klas in

kerststemming brengen. Er staan leuke activiteiten
op het programma. Zo gaan we zingen voor de
opa’s en oma’s en hebben we de kerstviering waar
een buffet is en een lichtjeswandeling.

Van groep 5 en 6
SINTERKLAAS

De meeste kinderen zijn al heel enthousiast aan de
slag gegaan met hun surprise en gedicht. Het is
belangrijk dat het een mooi knutselwerk wordt, wat
de kinderen zelf ook zouden willen krijgen. Als er
iets niet lukt mag er op school om hulp gevraagd
worden. Het is wel erg lastig om alles supergeheim
te houden, maar dit doen de kinderen heel erg
goed!
HUISWERK

De kinderen hebben allemaal een huiswerkmapje
meegekregen. Het is de bedoeling dat deze uiterlijk
maandag weer ingeleverd wordt. In het mapje
zitten bijvoorbeeld werkbladen met onderwerpen
waarmee de kinderen extra kunnen oefenen. Ook
kunnen ze zelf aangeven wat ze graag extra willen
oefenen. Doordat we zoveel met doelen werken,
weten ze goed waar ze meer van willen oefenen of
wat ze zelf al goed kunnen.
GYM

Doordat juf Marijke voor haar gymopleiding nog
een aantal lessen aan groep 7/8 moet geven,
worden de gymlessen tijdelijk omgewisseld. Dat
betekent dat er op maandag 3, 10 en 17 december
geen gym is maar op dinsdag
4, 11 en 18
december wel!
DA VINCI

We zijn deze maand gestart met Da Vinci. Ons
eerste thema ging over leven in en bij het water.
We zijn zelfs meer dan een miljoen jaar terug in de
tijd geweest. Het was deze les erg lastig
voorstellen wat er toen op de aarde was. Wat een
enge dieren had je toen!
We behandelen op dit moment verschillende
plantsoorten. En we onderzoeken wat planten wel
of niet nodig hebben om te groeien. Na het
Sinterklaasfeest gaan
voorspellingen kloppen.

we

kijken

of

onze

Van groep 7 en 8
FEESTMAAND

De feestmaand december staat weer voor de deur.
Op 5 december vieren wij Sint op school. Alle
kinderen maken thuis een surprise met gedicht en
een cadeautje ter waarde van 5 euro. De kinderen
mogen hun surprise voor schooltijd in de klas
brengen. Juf staat bij de deur zodat het voor
iedereen een verrassing blijft
Op 20 december hebben we op de Wending ons
jaarlijkse kerstfeest met bijbehorende kerstdiner.
Zet het vast in de agenda en denk vast na over een
leuk, lekker gerechtje. Verdere informatie volgt in
de speciale editie van de WendingWeetjes; Kerst.
In de klas sluiten wij in de week van 17 december
ons eerste Thema Indianen van da Vinci af. Wat
zijn de kinderen goed bezig met werkstukken,
creatieve werkstukken, powerpoints.
AFSCHEID

Meester Mathijs is bezig met zijn laatste stukje van
zijn stageperiode in groep 7&8. Voor de
kerstvakantie nemen wij afscheid van meester
Mathijs en kan hij in het nieuwe jaar beginnen met
zijn WPO stage. Dank je wel voor je inzet en
betrokkenheid en heel veel succes met het laatste
deel van je opleiding!

WAT LEREN WIJ DEZE PERIODE

Spelling groep 7 blok 4:
Tremawoord (woorden die eindigen op –iële zoals
officiële)

Verleden tijd van klankvaste woorden (ik brand –
ik brandde – wij brandden)
Voegwoord (omdat – en – terwijl – want….)
Spelling groep 8 blok 4:
Woord met onbeklemtoond meervoud
(dreumesen – monniken)
1ste 2de 3de persoon meervoud (ik – jij of u –
hij,zij,het
Bepaling van tijd (Geeft informatie over de tijd)
Rekenen groep 7:
Komende periode werken wij aan de volgend
doelen:
 Kommagetal plaatsen op getallenlijn,
kommagetallen optellen en aftrekken,
vermenigvuldigen met 10/100
 Grote deelsommen
 Breuken vergelijken, optellen aftrekken
van breuken
 Verhoudingen vergelijken
 Getallen delen door 10,100, 1000
Rekenen groep 8:
 Cirkeldiagram maken
 We leren helen uit een breuk te halen
 Leren een moeilijke ongelijknamige breuk
optellen en aftrekken
 We leren een heel getal te
vermenigvuldigen met een breuk
 We leren een makkelijke breuk te
vergelijken met een samengestelde breuk
 We leren een breuk te vermenigvuldigen
met een andere breuk.

Vriendelijke groet
mede namens het team,
Ella van Essen en
Sandra van der Tempel
PARRO EVALUATIE

We werken inmiddels een aantal weken met Parro.
We zijn benieuwd naar jullie bevindingen over dit
communicatiemiddel.

Wilt u uw mening hierover geven zodat wij een
besluit kunnen nemen over hoe we en of we verder
gaan met Parro.
Wil u hiervoor onderstaande vragen beantwoorden? In de gang staat een doos waar jullie
je evaluatie kwijt kunnen.
1) Parro
werkt
wel
/
niet
prettig
omdat:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
2) Aandachtspunt t.a.v. het gebruik voor
Parro is:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………….

3) Ik zou het wel/niet prettig vinden om met
Parro door te gaan (Parro kan een groot
deel van het mailverkeer vervangen)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4) Eventuele andere opmerkingen t.a.v.
Parro:………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

