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Kerstactiviteit
08.30 – 11.45 uur Lestijd
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18.30 – 19.00 uur X-mas Sing-Along
19.00 uur kinderen ophalen uit klas

20 december
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Kerstvakantie

Algemene informatie
Vervanging groep 4b
De ouders van groep 4b ontvangen vandaag separaat van deze nieuwsbrief een brief over de
invulling van de vervanging in deze groep.
Trudy Hoogwegt

Dag Sinterklaas ………
Gisteren hebben we met de hele school het sinterklaasfeest
gevierd. De Sint werd door alle kinderen van de school
opgewacht. Na het welkomstwoord en het toezingen van de Sint
is hij begonnen met het bezoeken van de kinderen in de klassen.
Elke groep kreeg een klassencadeau, de jongste kinderen ook nog
een klein pakje uit de zak. Sinterklaas kon bij de kleuters en
groep 3-4 genieten van een versje, dansje of liedje. In de
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bovenbouw hadden de kinderen weer prachtige surprises voor elkaar gemaakt.
Het was een feestelijke dag! We willen via deze weg iedereen maar met name de ouders van
de AC, bedanken voor deze bijzondere dag!
Sinterklaascommissie

Kerstdiner en Xmas Sing-Along Op Dreef
Volgende week wordt de school samen met ouders en leerlingen omgetoverd in de
kerstsfeer.
Op donderdag 20 december gaan we met de leerlingen genieten van “het kerstdiner” dat ze
thuis samen met u hebben voorbereid.
We sluiten deze avond in samenzang met u graag af.
In de bijlage leest u meer informatie over de organisatie en verloop van deze kerstactiviteit.
Kerscommissie

Ontruiming
Vrijdag 23 november heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden. Tijdens deze
oefening leren de leerlingen wat ze moeten doen in geval van een of andere calamiteit. De
oefening is goed verlopen. Alle leerlingen waren snel buiten en alle klassen waren compleet.
Tijdens zo’n oefening vindt er tevens observatie plaats door een externe BHV organisatie.
Deze verzorgt adviezen om een ontruiming nog sneller en soepeler te laten verlopen.
BHV
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Gevonden voorwerpen
Ook in de afgelopen periode zijn er weer diverse voorwerpen en kledingstukken op school
blijven liggen.
Deze worden, zoals u weet, onder de kapstok in een
grote kist bewaard.
Mocht u iets van uw zoon en/of dochter missen, kunt u
tot vrijdag 21 december a.s. hiervoor bij ons terecht.
Hierna zullen de diverse kledingstukken en andere
artikelen geschonken worden aan een goed doel.
Conciërge André Hendrikx

Nieuws uit de groepen
Groepen 1 t/m 3
We zijn, in alle groepen, druk bezig geweest met de voorbereiding voor de komst van de Sint
met zijn Pieten. Elke dag hebben we naar het Sinterklaasjournaal gekeken.
Ook hebben de groepen 1 en 2 een bezoek gebracht aan het pietenhuis en dat was erg leuk.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben dit jaar weer lekkere pepernoten gebakken en de
leesplankjes van de pieten compleet gemaakt, welke ze daarna mee naar huis mochten
nemen.
Op donderdagochtend mochten de kinderen nog enkele uurtjes uitrusten en/of spelen met
de cadeautjes.
De komende weken gaan we hard aan de slag met het thema kerst!
In de lokalen komen kerstbomen en worden kerstwerkjes gemaakt.
Ook gaan de kinderen uit de groepen 3 kerstststukje maken.

Groepen 4
Sinds de herfstvakantie zijn de leerlingen uit de groepen 4 bezig met het thema: “Jij en ik”.
Binnen dit thema leren de kinderen over verschillende culturen en hun geloof en dat deze
verschillen er mogen zijn. In de lessen kwamen diverse dansstijlen aan de orde en de
kinderen mochten in een echte dansstudio bij Cardo een dansles ervaren.
Evi van Sambeeck nog bedankt hiervoor!
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Afgelopen vrijdag zijn de kinderen bij verschillende ouders gaan koken of bakken om
gerechtjes uit verschillende landen te bereiden. Zo hadden de kinderen mini pizza’s,
croissants, wafels, mini hamburgers, pasta enz. gemaakt. Terug op school konden alle
kinderen van alle hapjes proeven. De kinderen hebben genoten en veel gegeten.
Ouders bedankt voor uw hulp!
De laatste weken van dit thema staan in het teken van de verschillende lichtfeesten.
Dit sluit heel mooi aan bij Kerstmis.

Groepen 5 en 6
Thema Bouwen
Vorige week hebben de groepen 5 en 6 het thema “bouwen” afgerond. Als afsluiting is er in
alle groepen een architect geweest om haar werk uit te leggen. Ook had
zij een ontwerpwedstrijd georganiseerd. Kinderen zijn aan de slag
gegaan met ontwerpen op het platte vlak en sommige groepen hebben
hun huis ook met kosteloos materiaal nagebouwd. Hier zijn erg mooie
creaties uitgekomen! De winnaar, per groep, kreeg een maquette die ze
zelf in elkaar konden zetten.

Thema Prehistorie, Grieken en Romeinen
Maandag 10 december starten we met het thema “Prehistorie, Grieken en Romeinen”.
Dit thema loopt na de kerstvakantie nog door. Als opening gaan we op donderdag 13 of
vrijdag 14 december naar het Natuurmuseum in Tilburg.

Verkeer
De lessen in het kader van “Reflectionday” zijn aan bod gekomen. Tijdens deze lessen is aan
de kinderen het belang uitgelegd van zichtbaar zijn in het verkeer. De groepen 6 hadden
vorig jaar al een hesje gekregen, de groepen 5 kregen deze mee. Dit vergroot hun
zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer.

Groepen 7 en 8
Excursie
Op dinsdag 4 december zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 in het kader van het
project, moderne geschiedenis, naar nationaal monument Kamp Vught geweest. De
kinderen hebben het als een zeer indrukwekkende excursie ervaren.
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Surprises
De kinderen hadden ook dit jaar weer hele leuke en grappige surprises voor elkaar gemaakt.
Er is flink gelachen want rijm piet had goed zijn best gedaan!
School schaatsen
Ook dit jaar mogen de leerlingen van de groepen 7 en 8 weer gaan schaatsen bij “Echt
Veldhovenz on ice” .
De kinderen krijgen schaatsen bij de ijsbaan. Ze mogen natuurlijk ook hun eigen schaatsen
meenemen. Handschoenen zijn verplicht.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
Rooster
Vrijdag 14 december :

Woensdag 19 december:

Vrijdag 21 december:

groep 8B 11.45-12.35 uur

groep 7B 12.35-13.25 uur

groep 8A 11.45- 12.35 uur

groep 8C 12.35-13.25 uur

groep 7A 12.35-13.25 uur

Op dinsdag 8 t/m donderdag 10 januari 2019 nemen we in de groepen 8 een proefcito af.
Wij willen u verzoeken om geen buitenschoolse afspraken op deze ochtenden te plannen
voor uw kind.

Typetuin
U treft als bijlage een flyer van de “Typetuin” aan. Wegens de vele inschrijvingen is er een
tweede cursusgroep opgestart. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij.
Deze is vooral bestemd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8.

Bijlagen:
- Flyer Sjors Sportief
- Informatiebrief kerstviering
- Brief groep 4b
- Typetuin
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