Nieuwsbrief (5) november/december 2016
Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor de levering van Schoolfruit.
Gedurende 20 weken krijgen we weer schoolfruit voor alle kinderen. De levering
begint in de week van 7 november en stopt op 14 april. Onze schoolfruitdagen zijn
woensdag, donderdag en vrijdag.
Biebkastje
Tijdens de boekenmarkt in de Kinderboekenweek zijn wij begonnen met het vullen
van ons Biebkastje. Uit dat kastje mag iemand een boek pakken, als hij/zij een boek
terugzet. Het kastje is nog niet zo gevuld. Bij dezen doen wij een oproep aan de
ouders en de kinderen om boeken af staan voor het biebkastje, zodat het wisselen
gaat werken. Bij voorbaat hartelijk dank.
Sinterklaasproject Noorderpoortstudenten
Twee studenten van het ROC Noorderpoort van de opleiding Leisure& Hospitality
voeren op vrijdagmiddag een project rond Sinterklaas uit in groep 5/6.
Bezoek aan de tandartspraktijk
Op vrijdag 2 december brengen de kleuters van groep 1/2 een bezoek aan de
tandartspraktijk van tandarts Boetje.
Inpakavond groep 1 en 2
De inpakavond voor de ouders van de kinderen in groep 1 en 2 is op donderdag 1
december 2016.
De bedoeling van de inpakavond is, dat u het cadeau, dat uw kind op 5 december
krijgt, als surprise gaat inpakken. U kunt hiervoor zelf lapjes, dozen etc. meenemen,
maar op school is ook van alles aanwezig. De surprise moet aan twee voorwaarden
voldoen, te weten:
- de naam van het kind moet er duidelijk op staan
- het cadeautje moet er eenvoudig uit te halen zijn, zodat de surprise heel blijft.
Als u besluit de surprise op school te maken, staat er naast het benodigde materiaal
ook een kopje koffie met speculaas klaar. Als u deze avond verhinderd bent, zien we
graag dat u thuis een surprise maakt.

Hieronder volgen nog enkele suggesties om een indruk te geven van de
mogelijkheden, die er zijn met name voor de ouders, die voor de eerste keer zullen
gaan knippen en plakken.
Strip- of T.V.- figuur van gekleurd karton
De mijter van Sinterklaas van gekleurd karton
De boot van Sinterklaas van dozen
Een huis van dozen
De inpakavond is altijd een gezellige en creatieve avond. We hopen die traditie te
kunnen voortzetten
Wilt u juf Sandra (S.Verstappen@westerwijs.nl) via mail of klasbord laten weten of u
op de avond aanwezig zult zijn.
Sinterklaasfeest op school groep 1 tot en met 8
Op maandag 5 december 2016 komt Sinterklaas bij ons op school. De indeling van
die dag ziet er als volgt uit:
08.30 uur
Alle kinderen worden op school verwacht
08.45 uur
Aankomst van Sinterklaas in de buurt van de school.
U kunt daar als ouders natuurlijk bij aanwezig zijn. Vanaf
09.00 uur wil de Sint graag alleen zijn met de kinderen
09.00
Sint is aanwezig bij groep 1, 2, 3 en 4 in het speellokaal
09.45 uur
Sint bezoekt groep 1/2 in de klas
10.15 uur
Sint heeft pauze
10.45 uur
Sint bezoekt de groepen 3 en 4 in de klas
11.15 uur
Sint bezoekt de groepen 5 tot en met 8 in de klas
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en/of drinken mee naar school te
nemen.
In de groepen 5 tot en met 8 wordt natuurlijk ook het Sinterklaasfeest gevierd.
Er worden van tevoren lootjes getrokken en de kinderen kopen dan voor elkaar een
cadeautje ter waarde van ca. € 5.00. Dat cadeautje wordt verpakt als surprise en
voorzien van een gedicht. Uw kind krijgt in verband daarmee een ‘brief van
Sinterklaas’ mee naar huis. De lootjes worden 25 november getrokken.
Op dinsdag 6 december 2016 begint de school om 09.30 uur en mogen de
kinderen ‘s morgens speelgoed, dat ze van Sinterklaas hebben gekregen, mee naar
school nemen. Wilt u ervoor zorgen geen breekbaar speelgoed of speelgoed met
kleine onderdelen mee te geven.
’s Morgens vervalt de gymles voor groep 3/4. De gymlessen van groep 5/6 en 7/8
gaan ’s middags gewoon door.
Schaaktoernooi groep 6, 7 en 8
Schaakclub Het Schaakkwartier organiseert op woensdag 15 februari 2017 voor de
twintigste keer het jaarlijkse schaaktoernooi voor de scholen in de gemeente
Zuidhorn en Grootegast; locatie De Gast in Zuidhorn. Kinderen uit groep 6, 7 en 8
die kunnen schaken en willen deelnemen aan het toernooi kunnen zich voor 23
december 2016 opgeven bij meester Eltjo van groep 7/8. In overleg worden er teams
van 4 spelers (met eventueel een reservespeler) gevormd.

Tevens doen wij een beroep op de ouders van de deelnemende kinderen voor de
begeleiding (en eventueel het vervoer) van de teams. Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw medewerking!
De Triangel steunt ‘Actie Vredesknuffels, Vergeet mij niet.’

‘We denken aan jullie’, dat is de boodschap die Nicolien de Kroon uit Grootegast eind
december aan kinderen en jongeren in het door oorlog getroffen Syrië hoopt te
brengen. Samen met heel veel dozen gevuld met praktische zaken als kleding,
schoolspullen, tandpasta of bijvoorbeeld zeep, iets lekkers, speelgoed of een
spelletje en uiteraard een knuffel. Voor ieder kind of jongere tot en met 18 jaar een
bananendoos vol.
De gevulde bananendozen worden half december vanuit Nederland naar Syrië
gereden. Nicolien, die zelf één van deze vrachtwagens gaat rijden, hoopt uiteraard
dat de vrachtwagens de grens mogen passeren. Lukt dat niet dan worden de
bananendozen uitgereikt aan de kinderen in de vluchtelingenkampen bij de grens.
Help je mee?
Hoe meer vrachtwagens straks naar Syrië rijden, hoe beter en iedereen kan daarbij
helpen. Door een bananendoos te vullen bijvoorbeeld en daarop te schrijven of de
inhoud voor een jongen of een meisje is, en van welke leeftijd.
De Triangel
Op de Triangel willen we samen met de kinderen minimaal 4 tot maximaal 8 dozen
vullen. De kosten voor het transport (€ 20 per doos) zal de oudervereniging voor zijn
rekening nemen).
Suggesties
Er kan van alles meegegeven worden. Hieronder enkele suggesties:
-

kleding (heel en schoon)
toiletartikelen
schoolspullen
speelgoed
iets lekkers

Inleveren
De kinderen kunnen hun bijdragen vanaf vandaag tot en met 30 november bij hun
eigen leerkracht. De dozen worden in de week van 2 t/m 7 december ingeleverd op
het Marktplein in Grootegast. We rekenen op ieders medewerking.

Pepernotenconcert
Op zaterdag 26 november kunt u met uw kinderen een muziekmiddag voor jong en
oud bijwonen in de kamer van Oranje in De Wierde. Aanvang 16.30 uur.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 december 2016
November 2016
21 november
25 november
29 november

Start dozenactie voor kinderen in Syrie
Sinterklaasproject groep 5/6
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

December 2016
1 december
2 december
5 december
20 december
20 december
22 december
23 december
26 dec. t/m 6 januari 2016

Inpakavond
Groep 1/2 naar de tandartspraktijk
Sint op school
Kerstmarkt / ouder- en kind kijkavond
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstfeest op school
12.00 uur start kerstvakantie
Kerstvakantie

Januari 2017
9 januari
11 januari
13 januari
25 januari
26 januari
31 januari

08.30 uur, weer naar school
MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Voorleesontbijt/Start voorleesdagen
Gedichtendag
Speelgoedmiddag

Februari 2017
7 februari
8 februari
10 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
20 februari t/m 24 februari
27 februari
28 februari

Schoonmaakavond
Open middag
Meeloopochtend
Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Margedag (alle leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Project kunst (Mondriaan)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Maart 2017
1 maart
3 maart
14 maart

MR-vergadering 16.00 uur
Kinderraad
Kijkavond Mondriaanproject (17.00-19.00
uur)

21 maart
22 maart
28 maart

Rekendag
Onderwijsdag (alle leerlingen vrij)
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

April 2017
7 april
12 april
13 april
14 tot en met 17 april
Week van 18 april
18 april
21 april
24 april t/m 28 april

Kinderraad
MR-vergadering 16.00 uur
Paasfeest op school
Paasweekend
CITO eindtoets
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Koningsspelen/sportdag
Meivakantie

Mei 2017
5 mei
19 mei
24 mei
24 mei
25 en 26 mei
30 mei

Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij)
Kinderraad
Schoolreis groep 1/2
MR-vergadering 16.00 uur
Vrijaf vanwege Hemelvaart
Speelgoedmiddag groep 1 en 2

Juni 2017
2 juni
5 juni
6 juni
9 juni
27 juni
27 juni
29 juni
30 juni
30 juni

Schoolreis groep 5/6
Vrij vanwege 2e Pinksterdag
Schoolreis groep 3/4
Feestelijke ouderavond
Techniek(mid)dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolfeest
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)
Kinderraad

Juli 2017
5 tot en met 7 juli
5 juli

Schoolreis groep 7/8
MR-vergadering 16.00 uur

11 juli
13 juli
14 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli
21 juli

Contactavond
Contactavond
Rapporten mee
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

