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

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,
Einde van het kalenderjaar is in zicht. Vanavond hebben we nog een gezellig kerstdiner
en morgen de laatste schooldag.
Als ik terug ga kijken op mijn start op De Molenberg, kan ik alleen maar positief zijn.
Heel leuk en enthousiast team, die je eerder moet temperen dan motiveren. Betrokken
ouders en leuke leerlingen. Alle ingrediënten om er met elkaar een succes van te maken!
De leerlingen hebben vandaag te horen gekregen wat onze nieuwe visie zal worden en
hoe we gaan werken op school. Bewust hebben we dit al aan de leerlingen verteld om de
ouders nieuwsgierig te maken voor de ouderavond van 10 januari. De avond zal van
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur duren met afsluitend een nieuwjaarsborrel. U dient
zich voor deze avond op te geven i.v.m. de catering. Dit kan tot 1 januari via:
molenberg@westerwijs.nl
Voor nu wens ik, mede namens het team, iedereen fijne feestdagen en tot 2018!
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Dinsdag 9 januari
Woensdag 10 januari
Donderdag 11 januari
Dinsdag 16 januari
Woensdag 17 januari
Donderdag 18 januari
Nieuwe collega
Op 19 december heeft ze al een dag meegedraaid; Petra Brantsma.Zij is de tijdelijke
vervanger van Gonny voor de administratie. Zij zal 1 dag of twee dagdelen in de week bij
ons aanwezig zijn voor de administratie. Dit zal zijn totdat Gonny weer terugkomt.
Gelukkig gaat het met Gonny langzaam weer wat beter. Ze is onlangs op school geweest
om even een kop koffie te drinken.
Even voorstellen….
Hallo,
Ik ben Manouk Buter. Ik ben 19 jaar en ik woon in Grootegast. Ik doe de
opleiding Onderwijsassistent aan het ROC Menso Alting in Groningen. Ik
ben dit jaar begonnen aan deze opleiding en loop nu sinds een paar
weken met veel plezier stage in groep 3/4. In mijn vrije tijd ben ik graag
bij vrienden en volleybal ik graag. Ik hou van gezelligheid en groep 3/4 is
een ontzettend leuke en gezellige groep! Ik blijf tot het einde van het
schooljaar, dus als je nog wat wil weten kom gerust eens langs!
Schaken
Op school zijn we gestart met schaken voor de liefhebbers, gegeven door meester Lars.
Dit is in eerste instantie voor de groepen 5 t/m 8.
We doen in februari ook met een team mee aan het schoolschaakkampioenschap van het
Westerkwartier.
Kerstactiviteiten
Zie bijlage.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:
Groep 1 en 2
Uit de klas
Het lijkt alweer heel lang geleden maar 5 december kwam Sinterklaas bij ons op bezoek.
De vrijdag ervoor hadden we al bezoek gehad van de milieupieten. Zij hebben ons laten
zien waar je het pakpapier moet weggooien als je je cadeautje hebt uitgepakt. 5
december hebben we het ook heel gezellig gehad. We hebben liedjes gezongen en een
versje opgezegd voor de Sint en zijn pieten. We waren ook allemaal erg blij met ons
cadeau. Sint, we hopen dat u een goede reis heeft gehad terug naar Spanje en tot
volgend jaar!
Na Sinterklaas zijn we begonnen met het thema Kerst/het postkantoor. We hebben een
woordweb gemaakt over het postkantoor en we wisten al best heel veel. Inmiddels weten
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we ook waarom er een postzegel op een brief moet en waarom
er soms 1 en soms meerdere postzegels op een brief zitten. De huishoek is een
kerstmannenhuis/postkantoor geworden. Hier kunnen we brieven of kaarten schrijven, in
een envelop doen en dan in de brievenbus stoppen. We hebben de brievenbus van school
ook al twee keer geleegd en alle post in school, als echte postbodes, rondgebracht. In de
bouwhoek bouwen we kerstbomen en we mogen ze versieren met echte kerstslingers.
Afgelopen maandag hebben we kerstcrea gehad met groep 3/4 en die werkjes gaan we
aankomende maandag ook met groep 3/4 afmaken. Letteruil heeft ons weer een nieuwe
letter geleerd: ‘k’. We hebben samen woorden bedacht die beginnen met de letter ‘k’,
zoals: Kirsten, kerstman, kerstboom en kerstster. Ook hebben we letters herhaald die we
al allemaal geleerd hebben, dit zijn: b, h, s en p.
Kabouter Spillebeen heeft vandaag afscheid van ons genomen. Hij vond onze
zelfgemaakte paddenstoelen erg mooi, maar hij heeft nu eindelijk een mooie paddenstoel
(rood met witte stippen) gevonden in het bos. Alle geknutselde paddenstoelen zijn
daarom ook mee naar huis gegeven.

Groep 3 en 4
We zijn met een nieuw doel begonnen in de klas. We merken dat er tijdens de
lesovergangen (dus bijvoorbeeld als rekenen klaar is en we gaan lezen), veel tijd
verloren gaat. Vooral omdat er na het opruimen van de spullen nog veel gekletst wordt.
Met ons nieuwe doel: 'Wij zijn snel klaar voor de volgende les.' gaan we oefenen
met vlug opruimen en de mond op slot houden. Zo kan juf snel beginnen met de
volgende les en houden we aan het einde van de dag nog tijd over om wat leuks te doen,
zoals een spelletje. We gaan hier in de week voor en de week na de vakantie mee
oefenen. Als we het van de 11 dagen 6 keer halen, mogen we weer een beloningsbriefje
grabbelen uit de pot.
Tot de kerstvakantie hebben we elke dag een briefje in een doosje onder de kerstboom.
Op het briefje staat iets leuks wat we die dag gaan doen. Zo tellen we samen af tot de
vakantie. Tot nu toe hebben we al een keer een briefje gehad waar op stond dat we na
elke les een klein spelletje gingen doen, een briefje met een spel voor in het speellokaal
en vandaag zat er naast het briefje ook nog iets anders in het doosje. Het was een
horloge! Elke dag kies ik iemand uit die het horloge om mag en mij mag helpen met het
in de gaten houden van de tijd. We zijn nu vooral bezig met hele uren, halve uren en
kwartieren.
Groep 5 en 6
Een tijdje terug hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gehad. De foto's hiervan zijn te
vinden op de website; groep 5/6 --> fotoalbum groep 5/6 --> Sinterklaas.
Wat een prachtige surprises hadden de kinderen gemaakt. Ik kon trots op ze zijn!
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan Oabel & Oagje. Dit thema sluiten we nu af.
Na de kerstvakantie starten we met een nieuw thema.
Dit thema zal gaan over 'Sprookjes, mythes en legendes'', met als naam 'Er was
eens....'.
Leuke verhalen / materialen die bij dit thema passen, zijn van harte welkom in de klas.
Als er een ouder is die het leuk vindt om een verhaal voor te lezen, dan bent u welkom in
de klas.
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