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Sinterklaas op de Eendragt
Vrijdag zou Sint bij de Eendragt op bezoek komen.
Daar lagen we al weken van te dromen.
Maar o jee, wat hoorden we nu,
Dat is toch al te cru
Sint had een dubbele afspraak
Dat is toch niet in de haak?
Gelukkig kon Sint donderdag wel bij ons zijn
Dat was toch wel superfijn!
Donderdag was het één groot feest
Zoals u in de verhalen van groep 1 t/m 4 wel leest.
En vrijdag was de beurt aan groep 5 t/m 8
Daar hadden de kinderen lang op gewacht.
Prachtige surprises zijn daar gemaakt
Sint was er echt door geraakt!
U snapt dat vast als u de foto’s hier ziet.
Er was zelfs een megagrote zak friet!
En nu is het feest op school klaar
Dus is het wachten op volgend jaar.
Maar eerst wensen wij u allen voor thuis
Een heerlijk Sint-weekend in een gezellig huis!

Welkom
Tobias is nieuw in groep 1/2cobra’s en Milou is nieuw in groep 1/2dolfijnen. We
wensen hen een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we elkaar helpen.
Zelftesten groep 6, 7 en 8
Vanuit de overheid geldt een dringend advies om twee keer in de week thuis preventief

een zelftest te doen. Hiervoor ontvangen wij in de loop van volgende week zelftesten op
school. De leerlingen krijgen deze testen mee naar huis.
Meester Jan Kamptoernooi uitgesteld
Door de verscherpte Corona maatregelen kan het Meester Jan Kamp Toernooi helaas
niet op vrijdag 10 december gespeeld worden. De sporthal moet om 17:00 uur gesloten
zijn. Het toernooi is daarom verplaatst naar vrijdag 8 april 2022 van 14:30 uur tot 20:30
uur. De organisatie gaat ervan uit dat alle 12 ingeschreven teams op deze dag aan het
toernooi zullen deelnemen. Half maart volgt het programmaboekje.
Nieuws uit de groepen 1-2
Pietengym
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van de groepen 1-2 gaan oefenen om een échte
piet te worden tijdens pietengym in de sporthal. Ze moesten een cadeau meenemen
onder hun arm en konden de obstakels ervaren die pieten tegenkomen tijdens het
afleveren van een cadeautje: over de daken balanceren, door de spinnenwebben kruipen
van een schoorsteen, slingeren door de bomen en ga zo maar verder. Alle kinderen
hebben heel erg hun best gedaan en zijn beloond met een echt pietendiploma!
Sinterklaas is ook erg blij, want hij is weer een heleboel pieten rijker!

Sinterklaas
Op donderdag kwam de enige echte Sinterklaas bij ons
op bezoek! Zijn pieten konden helaas niet aanwezig
zijn vanwege corona klachten en de Sint bleef ook
keurig op 1.5 meter afstand. Iedere groep kreeg een
zak met vijf cadeautjes, dat is toch helemaal niet
genoeg voor de hele klas? Een aantal kinderen hadden
al de oplossing bedacht dat we samen konden delen.
Gelukkig was dat uiteindelijk niet nodig, want we
vonden tot onze grote verbazing in de klas nog een
hele doos vol met cadeaus! Ieder kind mocht een eigen
cadeau kiezen. We hebben heerlijke pepernoten
gegeten, limonade gedronken, spelletjes gedaan en
tekeningen voor Sinterklaas gemaakt. Het was een
geslaagde dag!

Klank van de week
Na de ''e'' is het tijd voor de ''f'' van feest. Sinterklaas hebben we al gevierd, maar er
komt nog veel meer feest en gezelligheid aan! De kinderen mogen spullen meenemen
vanuit huis die beginnen met de ''f''. Hebben jullie al iets gevonden?
Veiligheid:
We merken dat er regelmatig "schatten" in de rugzak of jaszakken van de kinderen mee
naar school worden genomen. Dit zijn vaak prachtige, aantrekkelijke, kleine "dingetjes".
Het is voor ons onmogelijk om elke dag alle tassen en zakken te controleren. Wij vragen
uw hulp. Wilt u regelmatig even kijken wat uw kind allemaal heeft verzameld in de
rugzak en/of jaszakken? Dit helpt voorkomen dat er dingen kwijtraken, stuk gaan of
zelfs ingeslikt worden. Hartelijk dank!
Nieuws uit groep 3
Deze week heeft groep 3 nog veel Sinterklaas opdrachten gemaakt. In hoek 5 maakten
alle kinderen een zak met hun beginletter door te vouwen en van wc-rollen maakten we
Ozosnel. Ook zijn we in een hoek begonnen met geld rekenen, best nog lastig maar we
blijven oefenen. Dinsdag een mooie les vreedzame school gehad over hoe zeg je dingen
duidelijk en aardig tegen elkaar. Woensdag hebben alle kinderen hun Pietendiploma
gehaald door pieten oefeningen te doen in de gymzaal. Gefeliciteerd. Donderdag
hadden we een leuk Sinterklaasfeest en hebben we in de aula opgetreden. De kinderen
hebben de hele week daar goed voor geoefend. Elke leerling heeft deze week een
uitnodiging gehad voor teams. In teams staat een leuke film van ons Sinterklaasdansje
dus allemaal even kijken.
Nieuws uit de groepen 4
Gisteren was Sinterklaas bij ons op school en hebben we een heel gezellige dag gehad in
de groepen 4. Zo werd er gesjoeld, geknutseld en film gekeken en natuurlijk gingen we
nog even bij Sinterklaas langs in de aula! De kinderen mochten een cadeautje kiezen en
aan het eind van de dag ging iedereen met een buik vol limonade, speculaas en
pepernoten weer voldaan naar huis.

Ook hebben beide groepen 4 een mooi groepswerk
gemaakt over de reis van Sinterklaas naar Nederland,
met woorden die bij het taalthema aan de orde
kwamen.

Nieuws uit de groepen 6
Groep 6B:
We hebben een super leuk Sinterklaasfeest gehad met
prachtige surprises!
Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan!
In de klas zijn we in de Sinterklaas periode ook creatief
bezig geweest.
We hebben onder andere een pietenhuis geknutseld.

Nieuws uit de groepen 7
Vorige week is leerjaar 7 gestart met het nieuwe taalthema. Dit keer is het thema "Flits”.
Het eindproduct van dit thema is het maken van een eigen krantenartikel. Vorige week
hebben de kinderen krantenkoppen gezocht die hoorden bij de gegeven foto's. Ook
mochten zij zelf een kop verzinnen die de foto zou ondersteunen. Hieronder een kleine
impressie van het proces en de resultaten.

Bedankt
*De activiteitencommissie wordt heel erg bedankt voor het verzorgen van het leuke
Sinterklaasfeest.
Nieuws vanuit de MR
16 november is de MR weer bij elkaar gekomen om te vergaderen. We hebben het onder
andere gehad over de NPO gelden, het vergroten van de ouderbetrokkenheid, het
opvangen van de groepen tijdens de afwezigheid van de leerkracht en de begroting. De
MR vergadert om de zes weken en is openbaar. Mocht u een keer willen aansluiten is dit
mogelijk.
Nieuws van de Brede School
Activiteiten blok 2 uitgesteld
I.v.m. de aangescherpte corona maatregelen en de vele
besmettingen onder basisschoolleerlingen heeft de Brede school,
samen met de scholen en kinderopvang,
besloten om alle nieuwe cursussen uit te stellen tot na de
kerstvakantie. Iedereen die ingeschreven is krijgt hierover persoonlijk bericht, ook over
de nieuwe startdatum.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar Saskia van Schaik
via info@bredeschoolwormerland.nl.

