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Agenda
Vrijdag 8 december: 1e rapport mee naar huis
Ma 11 t/m vrijdag 15 dec: rapportgesprekken
Dinsdag 12 december: Onze school doet mee aan de landelijke staking in het basisonderwijs
Dinsdag 19 december: Kerstmarkt bij bs Ondersteboven van 15.00 tot 18.00 uur
Donderdag 21 december: Kerstdiner van 17.30 uur t/m 19.00 uur (’s middags zijn de leerlingen
vrij).
Vanaf maandag 25 dec t/m vrijdag 5 januari: Kerstvakantie
Maandag 15 januari: controle hoofdluis
Donderdag 25 januari: 4e nieuwsbrief komt uit
Nieuws van de groepen 1 en 2
Beste ouders,
We hebben genoten van een gezellige Sinterklaastijd, met als afsluiter een heel leuk feest gisteren in
de klas en in de aula. Kijk voor de foto’s op www.bs-ondersteboven.nl. Met dank aan de mama van
Joany voor de mooie foto’s!
Een kleine greep uit wat ik gehoord heb:
- “Zie de maan schijnt door de bomen, wakker smaakt de wilde haas!”
- “Zwarte piet, wiedewiedewiet! Ik hoor je wel maar ik zielepiet!”

Nog tweeëneenhalve week, dan breekt de kerstvakantie aan. Een tijd waarin er nog een aantal leuke
dingen gepland staat! Deze week hebben we de rollen voor het kerstspel verdeeld.
Op vrijdag 8 december gaan de rapporten mee naar huis. Graag een grote plastic zak mee naar
school geven, om dit rapport veilig in te kunnen vervoeren. Neemt u het rapport a.u.b. weer mee naar

het oudergesprek? Het rapport geeft een indruk van wat we doen in de klas, hoe uw kind speelt, wat
het allemaal al kan en waar we nog mee gaan oefenen. In het gesprek gaan we het hebben over het
welbevinden van uw kind, zaken die u aandraagt en zaken die de leerkracht aandraagt. De
gesprekken duren 10 minuten. Als blijkt dat een vervolgafspraak nodig is, kunnen we die uiteraard
maken. Als u zich nog niet heeft ingeschreven, wilt u dit dan a.u.b. vandaag nog doen?
Op dinsdag 12 december zal het primair onderwijs gaan staken. Deze dag wordt er dus geen
onderwijs verzorgd op onze school en worden er geen leerlingen opgevangen.
Aanstaande vrijdag 15 december zijn we in de ochtend welkom bij de Kerstwensenboom onder in
Geulle (we zijn in afwachting van het precieze tijdstip). De leerlingen van groep 1/4 mogen daar hun
wensen in de boom hangen. Als u zich wilt opgeven om te rijden en begeleiden naar deze
activiteit, kunt u dit per email kenbaar maken aan juf Mariska. Er is geen aanmeldingslimiet.
Op dinsdag 19 december vindt er na schooltijd van 15.00 tot 18.00 een kerstmarkt plaats.
Leerkrachten/stagiaires en vrijwilligers zullen diverse standjes bemannen en (zelfgemaakte)
kerstdecoratie verkopen. Geen zin om te koken? Wij serveren broodjes hotdogs met eventueel
zuurkool, erwtensoep, cakejes, wafels én koekjes. Ook verkopen we kerstkransjes, warme chocomel
met slagroom, koffie en thee. Gezellige kerstmuziek zal klinken en het is tevens een gelegenheid om
elkaar in de heerlijke decembersfeer te ontmoeten in onze gemoedelijke basisschool. Nieuwsgierig?
Honger? Zin in gezelligheid? Behoefte aan authentieke decoratie in huis? Alle geïnteresseerden zijn
welkom! It's the most wonderful time of the year! De opbrengst van deze kerstmarkt komt ten goede
aan alle leerlingen van onze basisschool. Hohohoooo MERRY X-MAS! Omdat dit na schooltijd
plaatsvindt, is de verantwoordelijkheid voor de kinderen voor ouders/verzorgers. Het is geen
schoolverplichting, u bent tussen 15.00 en 18.00 vrij om te komen en gaan wanneer u wilt .
Pinnen is helaas niet mogelijk.
Op woensdag 20 december voert groep 1-2 om 10.30 uur het jaarlijkse kerstspel op voor de
bewoners van Ave Maria. Voor deze activiteit zoek ik nog ouders die het leuk vinden om mee te
wandelen en te helpen met het aankleden van de jonge acteurs. Opgeven kan per email. 9.45
vertrekken we op de Basisschool.

Donderdag 21 december zullen de kinderen hoogstwaarschijnlijk optreden voor de kinderen van
groep 3 t/m 8.

Op vrijdag 22 december voert groep 1-2 het jaarlijkse kerstspel op voor ouders, opa's en oma's van
de leerlingen van groep 1-2. Wij starten om 11.00. Als er ouders zijn die mij om 10.40 willen helpen
met het aankleden van de kinderen, zou dat heel fijn zijn.
Vrijdag 26 januari mogen wij om 10.30 in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen naar een
voorstelling van ‘De kleine cowboy’ gaan kijken. Een theaterbelevenis is altijd heel bijzonder! Hiervoor
hebben we ouders nodig om te rijden en begeleiden (eventuele parkeerkosten kunnen niet vergoed
worden). Voor deze activiteit mogen we maar een beperkt aantal ouders meenemen. Als u zich
opgeeft per email, geeft u dan a.u.b. aan hoeveel kinderen u in totaal mee kunt nemen in uw
auto. Broertjes/zusjes mogen helaas niet mee naar deze voorstelling.
Een hoop data, veel informatie, maar wat is het een gezellige tijd! We gaan de komende weken veel
kerstliedjes leren, verhalen vertellen en horen over Kerstmis en mooie dingen knutselen, zowel voor in
de klas als voor de kerstmarkt.
Wij willen iedereen alvast bedanken voor dit mooie kalenderjaar en willen jullie alvast fijne feestdagen
en alle goeds voor 2018 toewensen!
Juf Mariska, Juf Inge, Juf Peggy en Meester Roel
Nieuws uit de groepen 3 en 4

Afgelopen dinsdag was Sinterklaas op school. Hij kwam aan in
een mooie Volkswagen bus die we eerder al via de foto´s op de
mail hadden gespot….
Wat een groot feest was het.
Kinderen van groep 4 lazen sinterklaasboeken voor aan groep 3. Mooi om te zien en de kinderen
vonden het erg leuk!
In onze klas kon Sinterklaas genieten van
spectaculaire stunts, een muzikale
opluistering op de cornet en …. Sinterklaas
heeft iets nieuws geleerd….nu weet hij ook
wat shuffelen is!!!
Ook hebben we op de pieten Sinterklaas
move gedanst.
Iedereen kreeg een mooi individueel
cadeau: leesoogjes en een Jenga spel.
Daarnaast kregen we ook nog enkele
klassen-cadeaus: spellen zoals Hide en Seek
van smartgame en Jump in en mep.
In de klas van juf Peggy hadden we een
sinterklaashoek. Hier werd leuk gespeeld, lekker verkleden als piet of sint. Er werden briefjes gemaakt
en gestempeld.

Ook op de magneetdozen zijn prachtige
verlanglijstjes gemaakt.
Met de mama´s van de bieb hebben we iets
leuks voor Sinterklaas geknutseld: een hand
met een piet of sint of paard. Zo was het bij
de bieb ook leuk versierd!!
Onze klas is nu weer wat kaal, de leuke
pieten en tekeningen van sint zijn weer mee
naar huis…. Nu wordt onze klas gezellig
gemaakt met kerstknutsels. Vandaag zijn we
aan Rudolf het rendier begonnen.
Voor de kerstmarkt hebben we ook al van
alles geknutseld:
Flessen, engeltjes, vogelhuisjes en nog veel
meer moois kunt u binnenkort bewonderen
en kopen tijdens de sfeervolle kerstmarkt op
dinsdag 19 december.
Op vrijdag 15 december gaan we met
groep 1 en 2 naar de markt in Geulle.
Hier staat een kerstwensboom en dan
mogen wij kerstwensen in de boom
hangen.
Sinds deze week hebben we een
meester in onze klas.
Hij heet Noah Bosch, zit in het derde
jaar van Groenewald en hij blijft 3
weken bij ons in de klas.
Vrijdag worden de eerste rapporten
uitgedeeld en de week erna zijn de
oudergesprekken gepland.
Het is nu nog wat vroeg om te
zeggen, maar omdat het de laatste nieuwsbrief is van dit jaar wil ik het toch zeggen: Voor allemaal
een zalig kerstfeest en alle goeds voor 2018!!
Groetjes van juf Danjelle, juf Peggy en juf Inge
Nieuws uit de groepen 5 en 6
Afgelopen dinsdag hebben we middels de surprises waar iedereen thuis hard aan gewerkt had het
sinterklaasfeest gevierd. Hiervan heb ik u een we-transfer document verstuurd waarin de foto’s van
die dag staan. De leerlingen waren weer erg creatief geweest! Leuk om te zien met hoeveel zorg uw
zoon/dochter te werk is gegaan. We hebben met de hele groep genoten van een super gezellige dag!!
Verder staan voor de komende periode de volgende zaken op de agenda:
- Vrijdag 8 december worden de rapporten weer uitgedeeld.
- Volgende week en de week erna volgen de oudergesprekken, hiervoor heeft u een uitnodiging
gehad via de mail.
- Aanstaande dinsdag 12 december staken alle leerkrachten, de school is gesloten.

-

-

Dinsdag 19 december is van 15.00u tot 18.00u de kerstmarkt. Kom met een lege maag, er
zijn heerlijke broodjes knakworst met/zonder zuurkool en/of een lekkere kop erwtensoep te
koop. En natuurlijk heel veel leuke spullen om te kopen waaronder zelfgemaakte
kerstdecoratie.
Donderdag 21 december hebben alle leerlingen vanaf 12.00u vrij. We verwachten ze weer om
17.30u op school om samen te genieten van een heerlijk kerstdiner tot 19.00.

Wij wensen u vanuit groep 5/6 alvast hele fijne en gezellige kerstdagen!! En natuurlijke een gezond
en gelukkig nieuwjaar!! Geniet!!
Nieuws uit de groepen 7 en 8
Enkele foto’s van de skateclinic in november.

Luisteren naar de uitleg bij de skateclinic

En dan gaan ze……… Samen aan het spelen en oefenen.

Sinterklaassurprises op school
De spanning hangt in de lucht………………….

Welke surprise is voor mij?

Wanneer gaan we beginnen?

En dan tijd om te spelen met de klassencadeaus. Lekker spelen ……maar ook lekker lezen …………

Samen overleggen…….en dan weer verder spelen… Hoe hoog gaat deze toren worden?

Het nieuwe spel uitpakken en gereedmaken om te spelen …………
Wat staat er nog op de planning:
 1e rapport wordt verstrekt op 08-12
 In week 50 van woensdag 13-12 t/m vrijdag 15-12 zijn de rapportgesprekken
 Kerstmarkt op 19-12 om 15.00 uur t/m 18.00 uur
 Kerstdiner op 21-12 om 17.30 uur t/m 19.00 uur (’s middags zijn
de leerlingen vrij).
Op de kerstmarkt worden zelfgemaakte spullen van groep 7 en 8
verkocht. Wat kunt u verwachten: zelfgemaakte en versierde cupcakes,
kerstkransen en kerstattributen. De opbrengst van de kerstmarkt is voor
onze eigen schoolkinderen. We laten al enkele gemaakte werkjes zien.
Ik hoop u allen te zien hetzij bij de rapportgesprekken of hetzij bij de
kerstmarkt.
Verder wens ik alle gezinnen en families een heerlijke kerstvakantie met
fijne kerstdagen en alle goeds voor 2018!

Merry Christmas and a Happy New Year

Groeten van Dominique Walsh

Kerstmarkt 19 december bij bs. Ondersteboven

