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Beste ouders en kinderen,
Op dit moment zitten we volop met onze gedachte bij het sinterklaasfestijn wat er aan zit te
komen. Leuk natuurlijk, we hebben er ook enorm veel zin in. Maar toch vind ik het ook
altijd wel weer een lastige, Sinterklaas en kerst zitten zo dicht op elkaar dat het soms in tijd
weleens wat wringt. Hoe mooi zou het niet zijn als we de hele advent periode kunnen
gebruiken als voorbereiding op ‘Het feest….

De Bijbellessen:
Volgende week starten we met de vertellingen rond kerst. De hoofdstukken 22 en 23 van
levend water zullen dan besproken worden. Op donderdag 10 en 17 december zullen we ook
het huiswerk controleren. In de voorbij weken werd dit niet door iedereen even trouw
gemaakt, wilt u hier extra op letten?

Het gewone werk….
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over de moeilijke toets van rekenen. In de afgelopen
week hebben de kinderen die toets opnieuw gemaakt, nu niet als toets maar om er extra mee
te oefenen. De kinderen konden op het cijferoverzicht wat in de klas hangt, zien welke
onderdelen ze nog extra moesten oefenen. Kinderen die een onderdeel al wel snapte konden
andere kinderen helpen, ook meester werd veelvuldig aan het werk gezet om nog extra uitleg
te geven. Het was hard werken deze week, maar we denken dat we de toets nu allemaal
beter kunnen maken. Sommige kinderen hebben nog wat extra oefenmateriaal mee naar huis
genomen. Ik vond het erg mooi om te zien hoeveel motivatie er bij de kinderen was om
zichzelf te verbeteren. Heb het er thuis maar eens over….

En verder….
Afgelopen dinsdag was het de laatste SwimtoPlay les! De lessen waren leuk en de studenten
hadden elke keer uitdagende oefeningen. Jammer dat he t nu stopt, wellicht volgt jaar weer.
Vrijdag hebben de kinderen geen huiswerk voor Engels en ook gaat de gymles niet door, dit
natuurlijk i.v.m de viering van Sinterklaas/ The Voice of Sint.

De planning:
Vrijdag 5/12: Sinterklaas viering .
Donderdag 10/12: les 22 Levend water.
Dinsdag 15/12: Geschiedenis toets.
Donderdag 17/12: les 23 Levend water.
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