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Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
5 december
6 december
9, 10, 11 december
9 december
12 december
19 december
23 december t/m 3
januari

Sinterklaasfeest
Groep 1 en 2 vrij
Sport jij ook ?
Intekenlijst invullen
kerstdiner
Spreekuur jeugdarts
Kerstviering
Kerstvakantie

Jarigen
Esmee Prins

Voor Esmee geldt dat we jou van harte feliciteren
en jullie een fijne dag toewensen.

Nieuwe leerlingen:
Tobias Tillema
Andries Engelman
Aukje Engelman

Schoolbibliotheek vindt ( nood ) hulp!!
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft 2
enthousiaste moeders naar de bieb gelokt.
Marianne van Dijk en Gea Hilgen zijn bereid in te
springen bij nood, ze lopen binnenkort een keer mee om
de werkwijze in de vingers te krijgen. Dames van harte
welkom in het bieb team!!

Proefdraaien in groep 1

Sinterklaas

Willem Smit
Maha Ashkar

Schooltrefbaltoernooi.
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben 22
november in de Hunsowhal meegedaan aan het
trefbaltoernooi. Ze hebben vol vuur en met plezier
gespeeld maar vielen helaas niet in de prijzen.

Nieuw voetpad
Het kan u niet ontgaan zijn, tegenover de
parkeerplaats is een voetpad gemaakt om veilig
naar school te kunnen lopen. Het is van belang om
niet langs het voetpad te parkeren om het zicht
en overzicht voor de kinderen vrij te houden. Er is
nu een parkeerverbod in werking getreden.

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas bij
ons zijn verjaardag vieren. Hij komt om 8.30 uur
aan waarna hij met de groepen 1 t/m 4 samen feest
gaat vieren en ongetwijfeld de schatkamer weer
gaat openen. De kinderen van deze groep krijgen
iets lekkers en drinken en hoeven geen eten mee te
nemen

Groep 1 t/m 4 is om 11.00 vrij.
De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen hun normale
pauzehap meenemen maar krijgen eveneens een
traktatie.

Oud papier ophalen op 28 december
In de kerstvakantie wordt het oud papier
opgehaald door de ouders van: Thijmen van der
Laan, Amber Meijer en Lieke Grelling.

Alle groepen zijn ’s middags vrij.

Intekenlijst kerstdiner
Vanaf maandag 9 december hangt op de deur bij de
lokalen een intekenlijst voor het kerstdiner.
Wij vragen aan u ouders / verzorgers een lekker
gerechtje te maken voor 4 personen
(kinderporties) zodat we in elke groep een fijn
kerstdiner kunnen serveren.

Vriendenboekje kwijt
Kaleigh uit groep 2 is haar vriendenboekje kwijt.
Wie kan haar het boekje terug geven?

Kerstdiner op 19 december
Van 18.00 tot 19.00 vieren wij kerst met een fijn diner.
U mag de gerechten om 17.45 in school brengen.
Om 19.00 gaan de kinderen voor ouders en
belangstellenden enkele mooie kerstliedjes zingen op het
plein.
Op deze donderdag zijn de kinderen ’s middags vrij.

Schrijversbezoek groep 7 en 8

Het schrijversbezoek was erg interessant. Dit jaar
hebben we de schrijfster Martine Letterie ( zie foto)
ontmoet. Ze is de schrijfster van meer dan 200 boeken.
Veel boeken gaan over de Tweede wereldoorlog. Ze
heeft ook een boek geschreven over haar opa. Daar
heeft ze veel over verteld en de kinderen vonden het
erg boeiend. Haar opa heeft in kamp Westerbork
gezeten en is later naar een Duits concentratiekamp
afgevoerd. Veel van haar boeken staan ook in het
herinneringscentrum Westerbork. We hebben een doos
met boeken van de bieb te leen gekregen en kunnen de
boeken tot januari lezen.

Nieuws van groep 1 en 2.
Vol verwachting klopt ons hart….. Sinterklaas
heeft Nederland, ondanks wat strubbelingen toch
bereikt. In groep 1 en 2 staat alles in het teken
van Sinterklaas, we kijken iedere dag naar het
Sinterklaasjournaal en werken en praten
voornamelijk over Sinterklaas. 5 december komt
de Sint bij ons op school, samen met de groepen
3 en 4 vieren we het Sinterklaasfeest. Verdere
info over het Sinterklaasfeest vindt U in deze
nieuwsbrief.

De 10 minutengesprekken zijn inmiddels weer
geweest waarop de vorderingen van uw kind zijn
besproken, de opkomst was bijna 100%! Het
waren allemaal fijne gesprekken waarop uw kind
centraal stond.
Onlangs is de brandweer mevrouw weer op
school geweest om ons te vertellen wat we bij
brand moeten doen, het was een heel leerzame
les, Smokey onze brandweer hond was ook blij,
hij mag nu weer iedere week uit logeren.

Sport jij ook?
Vanaf 9 december kunnen de leerlingen van de groepen 5
t/m 8 meedoen aan een interesse peiling georganiseerd
door de sport coaches. Ze kunnen in een enquete
aangeven of ze sporten maar ook of ze een sport zouden
willen beoefenen die nog niet in de omgeving gedaan
wordt.
Een peiling dus om vraag en aanbod in de sport op elkaar
af te stemmen.

Met vriendelijke groet,
Team, MR, en Ouderraad obs de Westhoek

De ijstijd
Groep 7 heeft De ijstijd meegemaakt op Donderdag 14
november 2019.
Er kwam een man vertellen over de ijstijd. Nadat hij
verteld had ging we groepjes maken. Er waren 2 groepen.
De eerste ging potten kleien, de tweede groep ging een
mammoet op graven en met een virtual reality bril een
kijkje nemen in de ijstijd. Je kon een mammoet in elkaar
zetten en
een mini hunebed bouwen met steen en wat zand. Ik
moet eerlijk zeggen dat is best moeilijk.

Dit is de eerste ijstijd en Nederland lag er ook onder en
dat ijs was wel een kilometer dik geworden.
Van Nienke

