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Van 8.30-9.00 uur: surprisekijkmoment
9.00 uur Sinterklaas op school. Let op; Deze dag hanteren we een
continurooster. De leerlingen zijn om 14:30 uur vrij.
Oud papier
Kerstviering. Deze dag hanteren we een continurooster. De leerlingen zijn om
14:30 uur vrij.
12:30 uur start Kerstvakantie
Weer naar school
Onderwijsteamscholing. We hanteren deze dag een continurooster. De
leerlingen zijn om 14:30 uur vrij.

In het zonnetje: juf Karin
Deze plek in de nieuwsbrief is méér dan verdiend voor juf Karin. Nog drie weken en
dan zegt juf Karin obs de Kievitshoek en daarmee het onderwijs vaarwel. Ook in
deze laatste weken van haar onderwijscarriere wensen we haar stralende kinderen,
collega’s en ouders toe. Geniet ervan, Karin!
Hoe we het afscheid van juf Karin vorm gaan geven? Dat schrijven we natuurlijk niet
hier, want het zou best eens kunnen dat juf Karin deze nieuwsbrief ook leest. Houd
dus goed jullie mail in de gaten, want daar communcieren we met jullie hoe we het
afscheid van juf Karin vorm gaan geven.

Sinterklaasfeest
Op 5 december hopen wij Sinterklaas weer te mogen begroeten. We hebben
vernomen dat hij hier rond 9.00 uur kan zijn. Wij nodigen jullie van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn. Kinderen en ouders kunnen op de gewone tijd naar school
komen, want we starten om 8.30 uur met de surprisekijkochtend. Door de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 worden, zoals ieder jaar surprises gemaakt om de Sint te
helpen in deze drukke tijd. Deze surprises moeten op 4 december naar school
gebracht worden, zodat ze meteen de volgende ochtend door iedereen bewonderd
kunnen worden.
Op 5 december werken we volgens het continurooster en zijn de kinderen om 14.30 uur vrij. (zelf lunch
meenemen).

Begrijpend Lezen
In onze studiemiddagen richten wij ons op het nog verder verbeteren van het Begrijpend Lezen bij ons op
school. Om een tekst te kunnen begrijpen is een minimaal leesniveau noodzakelijk. Dit noemen we het
technisch lezen. In groep 1 en 2 worden kinderen spelenderwijs al in contact gebracht met het gebruik van
letters. In groep 3 en 4 wordt het lezen methodisch aangeleerd.
Wanneer alle letters eenmaal bekend zijn, zijn we gericht op
zorgvuldig lezen in een steeds hoger tempo. Door veel te lezen gaat
het tempo omhoog. Hoe meer plezier een kind aan lezen beleeft, hoe
meer het gaat lezen en hoe meer het tempo dus omhoog gaat.
Leesplezier ligt dus aan de basis.
Daarnaast is woordenschat van groot belang bij het begrijpen van
teksten. Hoe groter de woordenschat hoe groter het begrip van teksten en van de wereld om ons heen.
Nieuwe woorden in teksten worden dan ook uit teksten gelicht en besproken. Belangrijk: een nieuw woord
is wat anders dan een moeilijk woord. Om de woordenschat te vergroten stimuleren we de kinderen om in
hele zinnen te antwoord te geven op gestelde vragen.
Tijdens de studiedagen zijn we hierover met elkaar in gesprek en maken we afspraken over hoe we dit op
school invulling gaan geven. Hoe bevorderen we het leesplezier? Hoe betrekken we álle kinderen bij de
teksten? Hoe stellen we de juiste vragen?

Kerstfeest
Op 19 december gaan kinderen en leerkrachten samen genieten van het kerstdiner. Ook op die dag
werken we volgens het continurooster, zodat er wat meer tijd en ruimte is om alles klaar te zetten en voor
te bereiden. Nader informatie over de exacte tijden en de voorbereidende activiteiten volgen nog.

Oproep hulp sfeercommissie
De sfeercommissie is op zoek naar hulp! Een aantal keer per jaar wordt de school sfeervol aangekleed.
We proberen onze school aan te passen in het seizoen of thema. Het kost niet veel tijd en de tijden gaan in
overleg. Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij Inge de Jonge of meld het even bij een leerkracht.
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Klasbord of e-mail? Richtlijnen Communicatie
Ons bereikten signalen dat er af en toe onduidelijkheid bestaat over welke kanalen wij gebruiken voor onze
communicatie met ouders. Hopelijk zorgt onderstaand voor verduidelijking:
Klasbord gebruiken wij voor communicatie over activiteiten uit de groep. Zaken als; link voor huiswerk,
oproep om te rijden naar een activiteit, levering schoolfruit, mededeling over jeugdarts etc. Het is dus
belangrijk dat alle ouders zich bij de leerkracht hebben aangemeld. Wanneer u de app download en
installeert op uw telefoon, dan ziet u direct wanneer er een berichtje is binnengekomen. Dit berichtje
betreft altijd nieuws uit de groep van één van uw kinderen.
Mail gebruiken wij voor communicatie over activiteiten en beleid dat de hele school betreft en dus naar
alle ouders moet.

Fietscontrole
Op woensdag 11 december vindt onze jaarlijkse fietscontrole plaats. Er wordt gecontroleerd op de
volgende onderdelen:
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
4. De rem werkt goed.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of
geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan de
wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als
je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 worden verzocht om hun fiets mee te nemen naar school.
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