Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Aankleding school.
Als u de school inloopt
zal het u ongetwijfeld
opvallen dat de school in
een bepaalde sfeer is
aangekleed.
Nu is dat uiteraard in de
kerstsfeer.
Dit alles wordt gedaan
door de versier groep.
We zijn deze groep heel
dankbaar dat de school
er zo goed uitziet.
Jumbo actie.
De actie van
de Jumbo
waarbij iedereen voor
de school
punten kon
doneren
heeft voor
onze school
het bedrag
van € 1071,03
opgeleverd.
We zijn daar bijzonder
blij mee en willen dan
ook iedereen die mee
heeft gespaard hartelijk
bedanken.
Op een later tijdstip
krijgen we te horen hoe
we het bedrag kunnen

besteden.
Uiteraard laten we u
weten wat het is geworden.
Schoolreis
Op de kalender die u
heeft ontvangen zijn 2
data niet vermeld.
Dus daarom te noteren
op de kalender.
Maandag 23 april 2018
informatieavond avond
4 daagse.
Dinsdag
5 juni
2018
schoolreis
groep 6
en 7
naar
Hellendoorn.

Intranet
Op de website van onze school is ook een
afgesloten deel te vinden het zgn. intranet.
Op dit gedeelte van de
site kunt u o.a. werk-

bladen, samenvattingen voor het leren van
de proefwerken vinden
en ook kopieën voor
het gebruik bij het
maken van werkstukken spreekbeurten,
boekenkringen en
krantenkringen.
Om hier te komen
moet u op de home
pagina van de website
aan de rechterkant
inloggen bij “Hier inloggen voor intranet”
Dit doet u met een
inlognaam en wachtwoord. Mocht u deze
niet meer hebben, dan
kunt u navraag doen
bij de leerkracht van
uw kind. Is uw kind
een keer zijn briefje
voor het maken van
een opdracht vergeten
of heeft zijn samenvatting niet meegenomen, dan kunt u hier
altijd terecht. Veel
succes.

Nieuws uit de IB–hoek
Ben heel blij dat kinderen hulp durven te vragen. Dat ze binnen
komen en vragen; ‘Juf/ meester wil je ons helpen? We hebben
geprobeerd om het op te lossen maar het lukt niet. We hebben
hulp nodig.’ Door samen in gesprek te gaan leren de kinderen
hoe ze het de volgende keer misschien kunnen oplossen. En het
aller belangrijkste is dat ze zich veilig voelen. Iedereen een
hele mooie Kerst en alvast een heel gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar.
Juf Yvonne
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2a
De hele klas heeft
geholpen om de
kerstboom te
versieren. Er was
sneeuw gevallen dus hebben we ook nog
lekker in de sneeuw gespeeld. Op
donderdag hebben we de letter ‘k’ van
kikker geleerd. Ook hebben wij een
toren gebouwd van plastic bekertjes.
Dit had de vorm van een driehoek. De
kinderen mochten met een propje
papier bekers omgooien. Hoeveel
blijven er staan? Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig 2018.
Groep 1/2b
De kinderen hebben vorige week samen
met meester Rick een plattegrond van
de klas gemaakt. Daarna mochten de
kinderen een knuffel op een plek
zetten en vervolgens proberen om de
plek aan te wijzen op de plattegrond.
Dat ging heel goed. Enkele dagen later
hebben we een plattegrond
van de school bekeken, waar
is welke klas, waar zijn de
wc’s? Met de plattegrond
van school moesten de
kinderen in groepjes een
route nalopen en daarbij
proberen om een gekleurde
envelop te vinden…..dat ging
super! Toen alle groepen
terug in de klas waren is er
gekeken wat er in de
enveloppen zat. In ieder daarvan zat
een stuk van een puzzel. Die hebben
we natuurlijk in elkaar gezet. Routes

Verjaardagen
In de afgelopen periode zijn we juf
Anja die 5 december jarig was, juf
José die 14 december jarig was en juf
Karin die op 15 december jarig was
vergeten te feliciteren. Juffen nog van
harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
23-12
27-12
02-01
02-01
02-01
02-01
03-01
13-01
17-01

Baran Kumcu
gr. 1/2 A
Myla Blaak
gr. 5
Thom Wilbers gr. 1/2 C
Jermy Nijenbanning gr. 4
Yi-Lan Exel
gr. 5
Jasmijn Wijma gr. 6
Robin van der Meide gr. 8
Lynn Grevink
gr. 1/2 A
Esmee Lippold gr. 7
Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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nalopen was erg uitdagend.
Groep 1/2c
In onze klas werken we met het
thema Kerst. We leren de letter K
van Kerstboom en Kerstkoekjes. We
zingen Kerstliedjes en we maken een
Kersttekening. Van 16 vierkanten
maken we een Kerstboom.
Groep 3

Tijdens de sinterklaas en
kerstperiode zaten de kinderen in
groepjes te werken. Samenwerken is
heel belangrijk en bovendien heel
leuk. Na de kerstvakantie zitten de
kinderen weer in rijtjes van twee.
We beginnen dan met kern 6. In
deze kern worden de laatste letters
verwerkt in de verschillende taalen leeslessen. Dit wordt op een
feestelijke middag( letterfeest)
met ouders/verzorgers gevierd .De
kinderen krijgen hierover nog een
briefje mee. In deze periode wordt
er ook een filmopname van de
verschillende lessen gemaakt. Op
een avond worden de ouders
uitgenodigd om de film te bekijken.
Wij wensen iedereen fijne
kerstdagen en een heel gelukkig
nieuwjaar.
Groep 4
We zijn de kerstliedjes aan het
zingen voor de afsluiting van het
kerstdiner. We hebben allemaal
kerstlichtjes, wenssterren,
placemats, kerstkaarten,
kerstbomen, kerstsokken en
kerstmannen gemaakt. Iedereen
bedankt voor het helpen bij het
knieperties bakken. En allemaal
bedankt voor het maken van de
hapjes en hulp bij het kerstdiner.
Wij wensen iedereen hele warme,
gezellige kerstdagen en een heel
gelukkig nieuwjaar vol met liefde en
gezondheid.
Groep 5
De kinderen hebben de afgelopen
weken leuke dingen geknutseld voor
de kerst, de boom versierd,
knieperties gebakken, kerstbakjes
gemaakt en natuurlijk heel hard
gewerkt! Woensdagavond nog een
gezellig kerstdiner met de hele
groep en dan komt de welverdiende
kerstvakantie alweer in het zicht!
Wij wensen iedereen hele fijn
kerstdagen en een heel goed en
gezond 2018!!!
Groep 6
De kerst is in aantocht! In de
aanloop hier naar toe hebben de
kinderen op 13 december lekkere
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knieperties gebakken en
dinsdagmiddag 19 december hebben
we kerstbakjes gemaakt. We wensen
iedereen hele fijne feestdagen en
een gelukkig 2018!
Groep 7
Knieperties bakken was weer een
groot succes. Weer veel dank aan de
ouders die dit mogelijk maken. In de
vakantie krijgen de kinderen geen
huiswerk mee. Ze kunnen in de
vakantie natuurlijk wel muiswerk
oefenen!! Erg belangrijk.
Groep 8
Dinsdag 19 december hebben we
geschaatst in Emmen. Dankjewel aan
iedereen die met ons mee is gereden.
’s Middags hadden we de laatste
natte gymles.
We wensen
iedereen fijne
feestdagen en
een gelukkig
en gezond
2018!

We wensen al onze
lezers fijne Kerstdagen
een heel voorspoedig
2018!!!

22-12 Begin Kerstvakantie 14.30 uur
23-12 t/m 07-01 Kerstvakantie
16-01 Oud papier
17-01 Nieuwsbrief 14-08
31-01 Nieuwsbrief 14-09
14-02 Nieuwsbrief 14-10
20-02 Oud Papier
24 02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie
14-03 Nieuwsbrief 14-11
16-03 Pannenkoekendag groep 7
20-03 Oud papier
26 en 27 maart contact avond
28-03 Nieuwsbrief 14-12
28-03 Rapport mee
30-03 Goede vrijdag lln vrij
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