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Beste ouders/verzorgers

AGENDA

4-12
Koekvergulden/Kijkmiddag

De Waterwolf is helemaal in Sinterklaas sferen. De klassen zijn bezig met
het maken van mooie knutsels, Sintspelletjes ,rekenen met pepernoten en
het zingen van liedjes voor als straks de Goedheiligman ook ”De Waterwolf”
bezoekt. U vindt in deze column daarom veel informatie over het naderende
Sinterklaasfeest en in de bijlage ons Sinterklaasgedicht. Extra dank gaat
ook uit naar alle ouders/verzorgers die de school zo mooi versierd hebben!

5-12 Sinterklaas

Wij wensen iedereen alvast een fijne Sinterklaasperiode toe.

30-11 Weeksluiting gr 8

6-12 Studiedag(leerlingen
vrij)
7-12 Kerstversierochtend
11-12 MR/OR
17-12 Uitgifte column 4
19-12 Kerstdiner
21-12 Alle leerlingen 12.15
vrij start Kerstvakantie

Parro

Koekvergulden en Kijkmiddag

Het intekenen met Parro op de
oudergesprekken bleek een groot
succes en gaan wij dan ook zeker
continueren. U zult de komende
maanden merken dat Parro ook
ingezet gaat worden bij hulpvragen
bij activiteiten zoals
vervoersvragen, meehelpen bij de
sportdag en bij museumbezoeken.

Op dinsdag 4 december gaan wij in
de middag in alle klassen weer
traditioneel koekvergulden. De
kinderen krijgen een taai- taai pop
en gaan deze met snoep versieren.
Na schooltijd moeten de surprises
worden gebracht. De leerkrachten
maken hier dan een mooie
tentoonstelling van en deze kunt u
tussen 16.00-17.00 uur met uw
kind(eren) komen bekijken! Tevens
kunnen de kinderen dan hun taai
taai pop meenemen.

Emailadressen MR en OR
Heeft u een vraag/opmerking voor
onze ouderraad? U kunt hen
bereiken via or@obswaterwolf.nl
Wilt u onze MR een bericht sturen?
Dan gaat dit lukken via
mr@obswaterwolf.nl

Groep 1-2
VERJAARDAGEN

Wist u dat wij:
-

Hele mooie lampionnen hebben
gemaakt en veel sintmaarten liedjes
hebben geleerd?

-

De peuters bij ons hun lampionnen
hebben laten zien en wij samen
hebben gezongen.

-

Wij daar samen in optocht naartoe
gewandeld zijn.

-

Wij ook bij hun op visite mochten
komen.

-

Dit natuurlijk werd beloond met iets
lekkers.

-

Vorige week met het Sinterklaasthema
zijn begonnen.

-

Wij blij zijn dat er papa’s en
mama’s willen helpen met allerlei
leuke activiteiten.

-

De kinderen samen met de Pieten
en bakker Dijkzeul heerlijke
kruidnoten hebben gebakken.

December
6 Pannara
9 Tristan
16 Mats
19 Megan
21 Logan
28 Alexia
31 Alyssa

Groep 2-3
Groep 2-3 is ook al helemaal in de Sinterklaas-sfeer. Groep 2 knutsels en
werkt hard aan taakjes over de Sint. Bij het rekenen van groep 3 mochten zij
ook een keertje meedoen: splitsen met kruidnoten, mmm lekker!
Groep 3 kent al veel letters en de kinderen oefenen iedere dag met lezen.
Natuurlijk zijn verhaaltjes over de Sint wel extra leuk om mee te oefenen!

Groep 4-5

MEDEDELINGEN

Groep 6-7

Vorige week kregen wij bezoek
van Marit van de bibliotheek.
Wij hebben boekensushi gedaan
met de nieuwste boeken van de
bibliotheek.
De kinderen kregen een boek waar
ze 2 minuten in mochten
"proeven". Dit "proeven " doe je
door de kaft te bekijken, de titel, de
eerste blz of de rug te lezen.
Na 2 minuten proeven stelde Marit
een aantal vragen, daarna
mochten ze hun gekozen boek
doorgeven.

Onder leiding van onze nieuwe juf
Marijke leren wij diverse mooie
Sinterklaasliedjes. Zo zijn wij hard
aan het oefenen met het liedje:
“”Sinterklaas is verdwenen””Deze
gaan wij natuurlijk luidkeels zingen
straks. In de klas zijn wij ook bezig
met het maken van muurkranten
over bijvoorbeeld de Romeinen en
Star Wars.

Groep 8
OBS De Waterwolf
Zijdewinde 38
2141 VB Vijfhuizen
023-5581443
Email:
saskiadevos@obswaterwolf.nl

Groep 8 oefent elke week met spelling het bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoord. Wanneer komt er een –e achter en wanneer komt er –en
achter? Dit heeft alles te maken met de klank van het werkwoord. Met taal
zijn we bezig met woordsoorten, inhoudswoorden en redekundig ontleden.
We hebben diverse mindmaps gemaakt en de eerste toetsen van verkeer
zijn inmiddels ook geweest.
Met rekenen behandelen we inhouden en oppervlakte en natuurlijk de
breuken die belangrijk zijn voor de kommagetallen en procenten. Gelukkig
doen we ook veel leuke dingen, zoals pepernoten bakken en elke
vrijdagmiddag keuze werk tijd.

