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AGENDA
December
Don 7
Din 12
Vrij 15
Don 21
Vrij 22
Zat 23 t/m
zon 7 jan
Januari
Maa 8
Woe 10
Maa 15
Don 18

Leerlingenraad
Staking leerkrachten
Herkeuring fietsen
Geen gym
Kerstviering op school
Nieuwsbrief
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Start school
Ouderavond en nieuwjaarsborrel 19.30- 21.30
Start Cito toetsen
Nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,
Het waren een paar gezellige dagen met de spel- en bakochtend op maandag en op
dinsdag kwam Sinterklaas bij ons op school. Wat fijn dat hij en zijn pieten de tijd hadden
om bij ons op bezoek te komen!
Nog een paar weken en dan vieren we kerst op school en kunnen we haast alweer terug
kijken op 2017. In 2018 beginnen we direct alweer met een ouderavond op woensdag 10
januari om 19.30 uur. Dan zal onze nieuwe visie en manier van leren worden
gepresenteerd. Ik kan u alvast verklappen dat er grote veranderingen aankomen. U dient
zich voor deze avond op te geven i.v.m. de catering. Dit kan tot 1 januari via:
molenberg@westerwijs.nl Aansluitend zal er een nieuwjaarsborrel zijn voor de
aanwezigen.
Hartelijke groet,

1

Lars
Aanwezigheid Lars
Woensdag 13 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 19 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Verwarring data
In de jaarkalender staat twee keer 18 december gemeld en met daarbij één keer een
studiemiddag. Hierbij de juiste gegevens: op maandag 18 december is het gewoon een
reguliere schooldag en op vrijdag 22 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Gym
Op 21 december hebben de leerlingen geen gym, vanwege een hockeytoernooi van de
middelbare school. Hierdoor is de gymzaal de gehele dag bezet.
Staking
Als school gaan we op 12 december dicht vanwege de algehele staking. U heeft deze
week daar al een brief over ontvangen.
Mocht u voor die dag opvang willen hebben voor uw kind(eren), dan kunt u contact
opnemen met Jaribabo: info@jaribabo.nl
Herkeuring fietsen
Op vrijdag 15 december zal er een herkeuring zijn voor de fietsen in de groepen 5 t/m 8.
De kinderen weten zelf of dit voor hun geldt. Graag dan op de fiets komen.
Parkeerplaats
Onlangs heeft er een stuk in de krant gestaan over de nieuwbouwplannen omtrent de
huishoudschool en daarin werd ook de parkeerplaats bij onze school genoemd. Zoals het
nu bekend is wordt deze alleen opnieuw bestraat en opgeknapt en is dit positief voor de
school. Vanavond zal er een overleg zijn op het gemeentehuis over de plannen en hier
zal Lars bij aanwezig zijn.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:
Groep 1 en 2
Uit de klas
De afgelopen tijd hebben we weer veel gedaan. Zo hebben we een bezoek gebracht aan
de bibliotheek in Grootegast. Hier hebben we naar het verhaal over de grote, gevaarlijke
tanden van Marc de alligator geluisterd. Daarna hebben we verschillende opdrachten
uitgevoerd in de bibliotheek. Diezelfde week hebben we op school ontbeten en hebben
we gezongen in het Hoge Heem. De week erna hebben we een herfstwandeling gemaakt,
zoals u in de groepsapp al heeft gezien vonden de kinderen hierbij cadeautjes die van de
stoomboot af waren gewaaid. Gelukkig heeft een piet ze weer opgehaald nadat we ze in
een schoen hadden gedaan en een Sinterklaasliedje hadden gezongen. De maandag erna
hebben we mooie herfstknutselwerken gemaakt van de spullen die we tijdens de
wandeling gevonden hadden. Kabouter Spillebeen kwam ook bij ons op bezoek, zijn
paddenstoel was omgewaaid door de storm. Wij hebben allemaal een mooie paddenstoel
voor hem ontworpen. Hij vindt het zo gezellig bij ons in de klas dat hij nog steeds bij ons
is en nog geen keuze heeft gemaakt.
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Groep 7 en 8
Mediawijsheid
De Week van de Mediawijsheid is ten einde gekomen. We hebben de finale gespeeld en
maandag krijgen we uitslag op welke plaats we landelijk gezien geëindigd zijn. We
hebben gezamenlijk veel geleerd over de gevaren, de voordelen en de toekomst van
online media.
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