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Sinterklaasviering
Continurooster; alle
kinderen 14.15 uur
uit.
19 dec
studiemiddag groep
6 t/m 8, kinderen
groep 6 t/m 8 ’s
middags vrij
22 dec
Kerstdiner
23 dec
alle kinderen ’s
middags vrij
------------------------------------------Kijk voor de kalender of de
laatste nieuwtjes op onze
website. Of volg ons via Twitter.
------------------------------------------Berichten uit de klas:
groep 1/2a - groep 1/2b
groep 3/4
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7a – groep 7 b
groep 8
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

workshop EHBO bij kinderen voor ouders
Sinterklaas
Studiemiddag groep 6 t/m 8
Kerst
MR
Afsluiting thema twee Leefstijl
Naschoolse cursussen

5 dec

Workshop reanimatie bij kinderen voor ouders
Afgelopen maand hebben twee groepen ouders en leerkrachten
meegedaan met de naschoolse cursus “EHBO bij kinderen”. In
januari wordt de cursus “reanimatie bij kinderen” aangeboden.
Ook voor de ouders die niet met de eerste cursus hebben
meegedaan is er mogelijkheid tot deelname aan deze cursus. Op
woensdagavond 25 januari vindt de cursus plaats. U krijgt hiervoor
meer informatie via de mail. Aanmelden kan via
anouk.vennik@isobscholen.nl
Sinterklaas
Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op
school. Op deze dag hebben wij een continurooster en zijn de
kinderen om 14.15u uit. De kinderen nemen deze dag zelf hun
lunch mee. De inloop in de ochtend blijft hetzelfde.
Om 8.40u gaan alle klassen naar buiten om de Sint met zijn Pieten
te verwelkomen. Komt u ook gezellig kijken?
Studiemiddag groep 6 t/m 8
Op maandagmiddag 19 dec hebben de leerkrachten van groep 6 tot
en met 8 een studiemiddag met als onderwerp “zelfvertrouwen en
mediaberichten”. De workshop geeft inzicht in het veranderende
zelfbeeld van kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hoe (social) media
gebruik daar invloed op kan hebben.

Kerst Ouder Activiteiten Commissie
Beste ouders,
Wanneer Sinterklaas en zijn pieten weer met de boot naar Spanje zijn vertrokken, kunnen wij ons
gaan opmaken voor het kerstfeest. Om de school om te toveren in een prachtige kerstsfeer
hebben we uw hulp nodig. We willen de handen uit de mouwen gaan steken op donderdag avond
8 december om 19 uur. Helpt u mee? Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Ook willen wij u vragen glazen potjes te sparen, die we willen gebruiken voor een lichtpad naar
de ingang. U kunt de potjes inleveren bij de leerkrachten van uw kind.
Tot 8 december,
Met vriendelijke groet,
De ouder activiteiten commissie
(U kunt zich opgeven via biancameulenbeld@hotmail.com)
kerstcommissie
Wij willen u alvast informeren over een aantal kerstactiviteiten.
1.Ons ouder-kerstorkest onder leiding van Brigitta de Boer komt ook dit jaar weer in alle klassen
tijdens het kerstdiner zingen. Dat vinden de kinderen altijd heel gezellig. Oproep: Wie vindt het
leuk om te zingen? Het koor vraagt er dit jaar een paar nieuwe ouders bij. De ouders die er nu in
zitten, komen vooral uit de midden en bovenbouw. Het zou fijn zijn om nieuwe ouders uit groep
½,3 of 4 te verwelkomen. U kunt zich opgeven bij Juf Eva, juf Marianne of bij Brigitta zelf.
2. Het kinder-kerstorkest heeft dit jaar een nieuwe dirigent nodig. De voorgaande jaren heeft
Jacqueline van As het met veel inzet en enthousiasme gedaan. Zij wil de nieuwe dirigent helpen
met bladmuziek en ook het verzamelde werk van de afgelopen jaren overdragen. U staat er dus
niet alleen voor tijdens de voorbereidingen. Bij deze een oproep: Hopelijk staat iemand op, die
het leuk vindt, om een klein groepje kinderen te begeleiden tijdens de samenzang op
donderdagavond 22 dec. U kunt zich opgeven bij Juf Marianne, gr.4/5B of Eva gr.3
Kinderen die ong. 2 jaar een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om in het kerstorkest
mee te doen, mogen zich opgeven bij hun eigen leerkracht.
3. Als er een knutselochtend of- middag gehouden wordt, dan hoort u dit via de leerkracht zelf.
Ouders die het leuk vinden, kunnen zich dan opgeven om te helpen bij het knutselen.
4. Het kerstdiner is op 22 dec. De tijden en verdere informatie leest u later in de uitgebreide
kerstbrief. Ook dit jaar vragen we alle ouders om een gerechtje te maken

voor het kerstdiner in de klas. Elk jaar worden alle kinderen getrakteerd op heerlijk eten, door de
ouders gemaakt. Geweldig vinden ze dat. Intekenlijsten voor de gerechten hangen vanaf
woensdag 14 dec. in de gang bij de klas.
5. Woensdag 21 dec. mogen de kinderen een bord, bestek en beker meenemen in een plastic tas
en voorzien van naam. Verdere informatie leest u in de kerstbrief.
6. De ouder activiteiten commissie (OAC) wil ook dit jaar weer op het schoolplein een
kerstsamenzijn organiseren. Tijdens het kerstdiner , is er een hapje en een drankje voor de
ouders op het plein.
Afsluiting Leefstijl thema 2
In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie hebben alle groepen gewerkt aan
thema twee van Leefstijl met als thema “jij vertelt, ik luister”.
Na de kerstvakantie beginnen alle groepen met thema 3 “zie en hoor je wat ik voel?” Het doel
van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en die van
anderen. Na de kerstvakantie zult u allemaal van de groepsleerkracht de informatiebrief van
thema drie krijgen waarin specifiek staat wat de groep van uw kind gaat ontdekken.
Naschoolse cursussen
Na de kerstvakantie starten er weer verschillende naschoolse cursussen. Op maandag zal dit
Musical zijn en op dinsdag is het Dans. Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl

