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Inhoud
Thema herfst
Vorige week vrijdag hebben we thema herfst afgesloten met een geweldig feest voor Boris Boef. Alle
klassen hadden op donderdag een heerlijke appel-notentaart gebakken die de kinderen vrijdag, na het
optreden op het grote podium voor elkaar, in de klas hebben geproefd. Het was erg gezellig en lekker.

Ons optreden op het podium van het lied “pak je laarzen”.

Dat ziet er lekker uit; appelnotentaart!

Hmmmm, lekker smikkelen en smullen van onze zelfgemaakte appelnotentaart!

Thema sint
Maandag zijn we gestart met ons nieuwe thema: Sinterklaas. We kijken elke dag het sinterklaasjournaal op
school. Dit is ook de rode draad in het thema. In de huishoek hebben we een open haard geknutseld, waar
de kinderen hun schoentje kunnen zetten. Ook hebben we al verschillende werkjes gemaakt rondom dit
thema.

Maandtekening thema Sinterklaas.

Van breed naar smal.

Sinterklaas vouwen.

Onze open haard.

Letter s, de letter a en aa
Deze week hebben de kinderen de letter ‘s’ van sint geleerd. Onze lettertafel ligt al vol met spullen waar
een ‘s’ in zit. Volgende week oefenen we de letter ‘s’ ook nog en herhalen we alle letters die we al hebben
geleerd.

De week daarop gaan we twee letters leren: de ‘a’ van staf en de letter ‘aa’ van paard. Vanaf maandag 30 november
mogen er dus ook spullen met de letter ‘a’ of ‘aa’ meegenomen worden voor de lettertafel.

Burgerschap
Brandoefening
Aflopen dinsdag hebben we een brandoefening gehad. Gelukkig was er geen echte brand maar het is goed
om af en toe te oefenen. Meneer Ruud heeft ’s ochtends uitleg gegeven in de klas. Veel kinderen vonden
het best een beetje spannend. Gelukkig ging alles goed en konden we snel weer terug naar binnen want
het was wel fris buiten. Brrrr!

Inhoud

Cadeaus van Sinterklaas
Bij veel kinderen zal op zaterdag 5 december pakjesavond gevierd worden, maar niet bij alle kinderen.
Vandaar dat wij besloten hebben dat kinderen op maandag 7 december geen cadeaus mee mogen nemen
naar school. Op vrijdag 4 december sluiten we het thema Sint op school af. Maandag 7 december zal
thema kerst starten.
Sinterklaas
3 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op Veldhoven
Midden. Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De aankomst van Sinterklaas
vindt dit jaar, anders dan anders, in de school plaats en is alleen voor onze eigen
leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij niet
aanwezig zijn.
De groepen 1 t/m 5 zullen om de beurt een bezoekje brengen aan de Sint en zijn Pieten. Verder zorgt
iedere klas voor een eigen invulling van de dag.
Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de richtlijnen van
het RIVM in acht kunnen nemen/ op kunnen volgen. Zij zullen dan ook zorgen voor een verpakte traktatie.
Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie
verzoeken we u dit door te geven aan de groepsleerkracht.

Post/ meenemen van speelgoed
De kinderen mogen “post” mee naar school nemen.
Onder post verstaan wij zelfgemaakte tekeningen, knutselwerkjes, gewonnen prijzen, diploma’s, foto’s,
krantenknipsels, folder van een pretpark of museum waar uw kind naar toe is geweest, enz. Deze willen wij
graag bewonderen!
Wij merken dat er nu steeds meer kinderen regelmatig speelgoed meenemen naar school om te laten zien.
Dat is niet de bedoeling. Wilt u hier thuis samen met uw kind op letten?
Spullen m.b.t. het thema en voor de lettertafel mogen wel elke dag meegebracht worden.
Spullen die worden meegegeven, graag voorzien van naam. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het
speelgoed wat het kind meebrengt naar school.

Belangrijke data

- Op donderdag 3 december komt sinterklaas met zijn pieten bij ons op school.

Afsluiting
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 4 december 2020. Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groep KA
Elsje Rijken en Sientje Lunenburg.

