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Vakanties 2017-2018

BEDANKJE VAN JUF MARIJKE

Kerstvakantie
25 december t/m 5
januari 2018
Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 2
maart 2018
Pasen
30 maart t/m 2 april
2018
Meivakantie (incl.
Koningsdag en
Hemelvaart)
27 april t/m 11 mei
2018
Pinksteren
21 mei 2018
Junivakantie
25 t/m 29 juni 2018
Zomervakantie
19 juli t/m 31
augustus 2018 (start
18 juli om 12.00 uur)
Studiedagen
6 december 2017
14 en 15 juni 2018

Graag wil ik langs deze weg alle kinderen en ouders bedanken voor een onvergetelijk
afscheid.
Het begon allemaal in het speellokaal, daar stond een mooi versierde stoel voor mij en
vervolgens verscheen een “juf Marijke” die de kinderen een klank ging aanbieden. Natuurlijk
was dat juf Tilly die samen met Sandy, Wietske en Anne op hilarische wijze juf Marijke
verraste. Een prachtig cadeau werd aangeboden: een schort met de hand gemaakt door
Tilly met de namen en de handafdrukken erop van de kinderen. Als ik het schort draag bij
het koken en eten dan komen er mooie herinneringen boven.
De kinderen gingen in groepjes uiteen, een groepje ging tekeningen maken voor de jurken
van de juf Marijke. Deze jurken versierden later het podium van de grote zaal . Een groepje
kwam in het restaurant en kon kiezen tussen pannenkoeken of versierde crackers.
Tijdens de melkkring hebben de kinderen een klein afscheidscadeautje gekregen van mij.
Heel enthousiast kwamen kinderen op mij af om meegebrachte bloemen of cadeautje te
geven, zo lief.
In de middag was er viering, het podium was gevuld met bloemen, zo kleurrijk! Er waren
groepen die juf Marijke naspeelden, zij zongen de kleuterliedjes, zo leuk om die grote
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kinderen schattige kleuterliedjes te horen zingen. Een bouw had de letters van mijn naam versierd en bij elke
letter hoorde een tekst. De onderbouw zong een heel lief afscheidslied. Aan het einde kreeg ik nog een
verrassend cadeau, namelijk een verjaardagskalender. Wat een Viering, wat een genot, samen genoten met
de gasten, allemaal oud collega’s.
Vanaf 14:30 uur konden ouders en hun kinderen nog persoonlijk afscheid nemen. Wat fijn om het zo te doen,
even tijd voor elkaar en even stil staan wat wij met elkaar beleefd hebben.
Nog een allerlaatste bedankje voor de ouders en de ouders in gebed die het avondeten hebben voorbereid, te
beginnen met de voorafjes, de taarten en in de avond de soepen, de salades, het brood, de pasta, twee
heerlijke flessen wijn en nog veel meer lekkere gerechten. Zo te gek, zo overheerlijk, meer dan mijn dank een
hele fijne herinnering.
Ik moet helemaal bijkomen van dit alles. Dank voor alles en een hele lieve groet van Juf Marijke.

ONDERBOUW
Het is weer zo ver: Sinterklaas is weer in het land! In de onderbouw zijn
we allemaal druk bezig om ons voor te bereiden op de komst van
Sinterklaas en zijn Pieten!
In de onderbouw zijn we ons aan het verkleden als Sinterklaas en zijn
Pieten. Ook hebben we met Juf Tilly een stoomboot gebouwd en
hebben we allemaal nep-cadeautjes ingepakt die we in de stoomboot
hebben gelegd. Nu is het net de stoomboot van Sinterklaas!
Ook mochten we allemaal onze schoen mee naar school nemen.
Sommige kinderen hadden wortels meegenomen voor het paard van
Sinterklaas en andere kinderen hebben een heleboel tekeningen
gemaakt. Die moeten natuurlijk allemaal in de schoen! Na het zingen
van een heleboel Sinterklaasliedjes bij de schoorsteen zijn alle
schoenen gezet. Nu maar hopen dat Sinterklaas en zijn Pieten het gehoord hebben…
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MIDDENBOUW
De Onderzeeër en het Schateiland waren de afgelopen twee weken bezig met het thema ‘jagen en
verzamelen’.
We gingen naar buiten om mooie bladeren te verzamelen voor onze lampionnen en het was fijn dat
enthousiaste ouders kwamen helpen. Verder hebben de kinderen geleerd dat nomaden uiteindelijk ergens
vast gingen wonen en boeren werden. In de Onderzeeër hebben de kinderen potten gekleid. Na het drogen
zijn deze ook in mooie kleuren geverfd.
Het thema ‘zorgen voor de ander’ begint volgende week. In dit thema gaan we leren wat we voor elkaar
kunnen doen om elkaar te helpen op allerlei verschillende manieren en vormen.
Sinterklaas en de pieten hebben vrijdag een cadeautje voor alle kinderen gebracht. Het bleek een magisch
wisbord te zijn. Als je tekent of kleurt komen er mooie kleuren tevoorschijn. En als je iets nieuws wilt tekenen
dan wis je het uit en begint gewoon weer opnieuw! De kinderen wilden het liefst er wel de hele dag mee
spelen. Dank u Sinterklaasje!!
Het wordt vast weer heel gezellig in de Middenbouw komende tijd!

TUSSENBOUW
De tussenbouw verdiepte zich de afgelopen weken in de tijd van de jagers en de boeren, de steentijd en de
ijzertijd.
De kinderen leerden alles over de tijd dat de mensen nog nomadisch leefden en hoe de eerste mensen
begonnen met een agrarische levensstijl.
Ze weten hoe de eerste volken Nederland introkken en hoe het rivierenlandschap invloed had op hun manier
van leven. Ze leerden over de hunebedden en kleiden een eigen trechterbeker.
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De nieuw gevormde TB is ook een ontdekkingstocht voor leerkrachten en kinderen. Hoe
organiseren we het weekplan? We maakten onze eerste woordenschattoets. Doet groep 5 ook
mee met topografie? Wat leren we in de Engelse kring? Allerlei vragen over hoe we ons
onderwijs vormgeven worden deze weken opnieuw uitgevonden. Een Sinterklaascadeau werd
een samenwerkingsopdracht:

BOVENBOUW
Mediamasters
Afgelopen week hebben we in de bovenbouw weer meegedaan aan de week van de
mediawijsheid, waarin dit jaar virtual reality en artificial intelligence centraal stonden. Op vrijdag
24 november sluiten we de mediamasters game met elkaar af.
Bladel
Dit jaar hebben zich 6 enthousiaste ouders zich bij ons opgegeven als kookouder. Wij nemen
graag alle ouders mee! Dit om te kijken hoe we ouders nog beter kunnen inzetten in Bladel.
Als alles volgens plan verloopt gaan wij met: juf Anna, meester Paul, juf Ellen, juf Nelien, de
moeders van Michelle, Danny, Dikra en Michelle en de vaders van Ilai en Jefta en Rayan.
Wij kijken uit naar een fantastische week in de Hoeve. We zullen in het nieuwe jaar proberen om
met alle ouders een afspraak te maken om het e.e.a. door te spreken.
Thema's
De afgelopen weken hebben we het in de bovenbouw gehad over de tijd van de Grieken en de
Romeinen. We sluiten dit project af, maar willen nog wel graag onze mozaïekontwerpen echt
maken. Hiervoor hebben wij nog wandtegels nodig. Heeft u thuis nog wat liggen, lever dit dan in
bij de Zeven Zeeën. Volgende week starten we met het thema 'zorgen voor elkaar'.
Huiswerk
Het valt ons op dat er in beide klassen nog steeds kinderen zijn die hun huiswerk niet of
nauwelijks leren. De kinderen hebben ongeveer elke 3/4 weken een topografiekaart om thuis te
leren, krijgen geregeld een woordenschatlijst mee naar huis en moeten elke week 2 keer thuis op
de computer bloonen. Gelukkig lukt het de meeste kinderen wel om dit goed te plannen, maar
als uw kind dit nog niet zelf lukt, wilt u hem/haar hier dan bij helpen?
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NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
U bent van ons gewend dat de naschoolse activiteiten na de herfstvakantie starten, en in de
regel doorlopen tot de meivakantie. Door wisselingen in het team en in de ondersteuning van de
naschoolse activiteiten, is het helaas nog niet gelukt om deze op te starten.
Onze nieuwe coördinatie naschoolse activiteiten, juf Hedwig, is druk bezig met het programma
en de organisatie. Omdat we het programma graag goed neer willen zetten, hebben we ervoor
gekozen om de naschoolse activiteiten na de kerstvakantie te laten starten en dan langer door
te laten lopen.
Het aantal activiteiten verandert dus niet, maar wel de periode waarin ze worden gehouden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Er is een nieuwe website van de schoolfotograaf: ook op uw mobiele telefoon.
https://bestel.rdfoto.nl.
FEESTDAGEN: Canvas, posters, hdmetal, print op hout of fun producten o.a. mok, onderzetters,
placemat, lunchbox of sleutelhanger
Heeft u vragen? vragen@rdfoto.nl .
Alvast bedankt en fijne feestdagen gewenst!

SCHOOLTUIN
Om de schooltuin beter te beschermen en af te schermen, heeft ons tuinspant geregeld dat er
een haag rondom de schooltuin is geplaatst. De werkzaamheden hiervoor vonden deze week
plaats.
We rekenen erop dat de schooltuin nu duidelijker is aangegeven. Wilt u meehelpen om de tuin en
de haag mooi te houden? We zouden het erg fijn vinden als ouders een oogje in het zeil willen
houden. Hartelijk bedankt voor de medewerking!

