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vrijdag 10 december 2021
Welkom
Fien is nieuw in groep 1/2apen. We wensen haar een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we ongestoord kunnen werken en spelen.
Fietsen groepen 1/2
Aan de achterkant van de school staat een
fietsenrek. Dat hoort bij het
appartementencomplex boven de school. Daar
worden regelmatig fietsen van de kinderen
geplaatst. We vragen u om geen fietsen meer te
plaatsen in dat rek. Wilt u zoveel mogelijk lopend
komen met uw kind, of de fietsen weer mee naar
huis nemen? Het is voor onze buren vervelend als zij geen gebruik kunnen maken van
het eigen fietsenrek. Bedankt voor uw medewerking.
We hebben de gemeente gevraagd of er bij het schoolhek een fietsenrek geplaatst kan
worden voor de school. Dit verzoek wordt door de gemeente onderzocht. Als we daar
duidelijkheid over krijgen, laten we u dat weten.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Heeft uw kind nog een broertje of zusje die dit schooljaar, of begin
volgend schooljaar, vier jaar wordt en graag naar de Eendragt wilt? Wij verzoeken
u dan om uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij de administratie.
Nieuws uit de groepen 1-2
Thema ‘Plezier delen’
Van twee vechtende eekhoorntjes die ruzie maakten om een dennenappel en
uiteindelijk samen de herfst gingen vieren, naar het Sinterklaasfeest dat we samen
hebben beleefd naar Kerst: wat delen we samen een plezier! Om er een gezellige
Kerstviering van te maken, zijn we druk bezig om onze klassen leuk aan te kleden. Bij de
beren en de dolfijnen zijn prachtige kerstbomen gemaakt van vouwblaadjes en glitters
en bij de apen en cobra's zijn de kinderen bezig geweest met het boetseren van
kerstbomen.

Op dit moment lezen we het boek ‘De
kleine kerstboom’. We doen allerlei
activiteiten die gekoppeld zijn aan dit
verhaal, bijvoorbeeld kerstbomen op
volgorde leggen van groot naar klein, of
het benoemen waar jij een ster in bent! De
kerstbomen in het boek zijn allemaal
anders, net als wij, en toch vinden ze
allemaal hun passende plekje.
Buiten bewegen
Ook in deze tijd van het jaar bewegen we
graag buiten! We merken dat sommige
kinderen soms wat te koud aangekleed
zijn. Denkt u eraan om uw kind muts, sjaal
en wanten mee te geven (graag voorzien
van naam), zodat iedereen lekker warm
blijft buiten?
Eten en drinken
We zien dat veel kinderen de hele week fruit meenemen naar school, fijn! Fruit is
gezond. Op onze fruitdagen willen we dat iedereen fruit mee naar school neemt. Voor
kinderen is het fijn als ze een navulbare beker meenemen. Zo kunnen zij de hele dag
door water drinken als zij daar behoefte aan hebben. Dat is nog gezond ook!

Klank van de week
We zijn de komende week nog steeds bezig met het ontdekken van de 'f'. De
apen/cobra-unit doen zelfs een wedstrijd: wie vindt de meeste voorwerpen met de 'f'?
Nieuws uit de groepen 4
De groepen 4 zijn deze week gestart met het nieuwe Taal thema “Slapen”.
Slapen doen we allemaal en ook nog eens elke dag! Hoog of laag, deinend op een
waterbed, hangend tussen twee bomen of misschien wel in een bed achter deurtjes.
Dutten, dommelen, maffen of snurken, het komt in dit thema allemaal ter sprake. Een
heel maf thema dus, maar wel voor uitgeslapen kinderen.
De woorden uit het thema hebben o.a. betrekking op verschillende soorten bedden. De
kinderen leren synoniemen voor het woord slapen. Ze beschrijven bijzondere
slaapplekken, oefenen met samengestelde woorden en maken kennis met uitdrukkingen
die te maken hebben met slapen. Bij het spreken en luisteren, zoeken en beschrijven de
kinderen oorzaken van slapeloosheid. En wie bedenkt de beste smoes om niet naar bed
te hoeven??
Tijdens het werken in de hoeken zijn de kinderen ook actief geweest met het maken van
samenstellingen. Dit kwam deze week zowel met de lessen Taal als met de lessen
Spelling aan de orde. Soms best lastig want de woorden moeten wel bestaan!

Gevonden voorwerpen
Hieronder een foto van de gevonden voorwerpen. Zit er iets van uw kind bij, dan kan het
worden afgehaald bij de administratie.

Agenda
*De Kerstvakantie is van maandag 27-12-2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.

