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Kerst
Op donderdagavond 19 december vieren we ons kerstfeest.
De kinderen worden ‘s avonds om 17.45 uur op school verwacht met de hapjes. Op de deur van elk
lokaal hangt een intekenlijst.
Om 18.00 uur starten we in alle groepen met het kerstdiner.
Dit jaar gaan we met alle kinderen en hun ouders een lampionnenwandeling maken. De kinderen van
groep 1 en 2 vertrekken om 19.15 uur, en lopen met hun ouders de route door het bos. Enkele
minuten later volgen de kinderen en ouders van groep 3, daarna 4, 5, 6 en 7. Langs de route
verzorgen de kinderen van groep 8 enkele optredens.
De wandeling eindigt op het schoolplein, waar we gezamenlijk afsluiten met een lied.
Daarna haalt iedereen de schalen ed. op uit de klas en gaan we naar huis.
Voor alle duidelijkheid: alle kinderen lopen zoveel mogelijk samen met hun ouders de wandeling.
Wanneer dit problemen oplevert, neem dan even contact op met de leerkracht. Natuurlijk lopen de
leerkrachten ook mee!
De lampion wordt op school gemaakt, graag 2 AA-batterijen meenemen van huis.
De lampionstokjes worden vrijdag weer ingeleverd op school, de batterijen blijven thuis.
Maandag 16 december maken alle kinderen een kerstbakje.
De ouderraad zorgt voor oase, de kinderen moeten zelf een bakje, groen en versiering meenemen.

De taalklas.
In de taalklas hebben wij de afgelopen weken, net als in de andere groepen, gewerkt over het thema
' Sinterklaas.'
En toch ging dat wel even wat anders dan in de andere groepen, want als je bent opgegroeid in
Eritrea, Afghanistan, Syrië, Polen of Mexico heb je géén idee wie Sinterklaas is.
Wij hebben geprobeerd dit duidelijk te maken door middel van boeken, spelletjes en oefeningen om
de woordenschat te vergroten, maar ook (vooral) door sfeerbeleving. Want uiteindelijk is dát wat het
Sinterklaasfeest maakt tot wat het is: een vrolijk kinderfeest.
Met de kinderen uit de onderbouw aten we pepernoten, zongen liedjes, lazen boeken en speelden
veel spelletjes. De oudste kinderen in de taalklas hielpen we met het maken van de surprises. We
deden samen de inkopen in de stad (waar ze voor het eerst warme chocolademelk met slagroom
proefden) en we maakten samen de gedichten.
Niet alleen de kinderen maar ook wij hebben genoten van deze gezellige weken.
Al met al was het, ook bij ons in de taalklas, weer een heel geslaagd feest!

Invoering Parro
U bent van ons gewend dat wij op verschillende manieren met u communiceren. De Nieuwsbrief en
groepsapp worden hiervoor door ons het meest gebruikt. Binnenkort willen we de groepsapp
vervangen door de ouderapp Parro. Deze app hebben we in de afgelopen periode met een aantal
groepen getest. De ervaringen zijn erg positief. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u informatie
aan over het gebruik. In de eerste schoolweek van januari ontvangt u een mail met een code
waarmee u toegang krijgt tot het Parro-account.

Gevonden voorwerpen sporthal
Bericht van de Pol:
Inmiddels is onze hoek van gevonden voorwerpen enorm gevuld. Van waterflessen tot schoenen.
Bent U wat verloren? Komt U kijken en het ophalen?
Alle spullen worden nog bewaard tot en met maandag 30 december. Na deze datum zal alles naar
het goede doel gaan.
Met vriendelijke groet,
Nancy Stern-Leuverink

Administratief Medewerker en Beheerder

Kinderkerstviering St. Martinuskerk 24 en 25 december 2019
Gezinsviering, 24 december 2019 om 17.00 uur in de St. Martinuskerk in Gaanderen. Een
interactieve Eucharistieviering speciaal voor kinderen in de Basisschoolleeftijd. Zij worden
uitgenodigd om actief mee te doen in het kerstverhaal en mee te zingen met bekende
kinderkerstliedjes. Zondag 25 dec. 1e. Kerstdag is er Kindje wiegen in de St. Martinuskerk. Speciaal
voor de jongste kinderen wordt om 15.00 uur het Kerstverhaal verteld en uitgebeeld. De kerk is open
vanaf 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Alle kinderen die bovenstaande kleurplaat inleveren,
krijgen een Kerstkaarsje.

Open dagen VO
Zoals u wellicht al heeft vernomen worden vanaf het komend schooljaar het Rietveld Lyceum, het
Ulenhof College en het Ludger College samengevoegd tot twee scholen voor Voortgezet Onderwijs.
Bij de start van het schooljaar 2020/2021 kunnen brugklasserleerlingen op het Panora of de
Houtkamp de lessen gaan volgen.
Kinderen van groep 8 zullen straks de Open Dagen gaan bezoeken, maar ook voor ouders en
leerlingen van groep7 zijn deze dagen zeker de moeite waard.
Deze dagen zijn gepland aan het begin van 2020.

Schaatsen groep 3 en 4
Maandag 9 december zijn groep 3 en 4 wezen schaatsen op het Simonsplein in Doetinchem. De
kinderen kregen een schaatsclinic aangeboden door Sportservice Doetinchem en studenten van het
Graafschap College. De kinderen hebben geleerd hoe je bochtjes kunt maken en hoe je kunt remmen
op het ijs.

Welkom op Wis en Wierig
Wij heten Yara Teerink in groep 1-2 van harte welkom op Wis en Wierig! We hopen dat je een fijne
tijd bij ons tegemoet gaat.

Fijne kerstvakantie
Op vrijdag 20 december sluiten we de deuren van de school om 12.00 uur.
Alle kinderen zijn dan vrij!
We wensen iedereen alvast gezellige feestdagen en een gelukkig 2020!

