Week 49- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Larissa van Verseveld
Nick van Doorn
Mike de Leeuw

10 december
16 december
18 december

11 jaar
10 jaar
5 jaar

Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest maandag was een groot succes.
De kinderen hebben een leuke dag gehad en zijn
blij met hun cadeautjes.
De foto’s staan op de site.

Juf Andrea is ziek.
Helaas is juf Andrea de komende periode ziek, maar we hebben een invaller gevonden. U heeft
ongetwijfeld in het nieuws gehoord dat het de laatste tijd erg lastig is om invallers voor zieke leerkrachten
te vinden. Gelukkig hebben wij meester Hans gevonden die juf Andrea de komende tijd gaat vervangen.
Meester Hans neemt alle uren van juf Andrea over. Zodra wij meer weten wanneer juf Andrea weer
terugkomt, dan hoort u meer van ons. Wij wensen juf Andrea veel beterschap! Meester Hans en de
kinderen veel plezier en een fijne tijd in onze school gewenst.
Kerst
Kerststukje
Op woensdag 14 december gaan we kerststukjes maken. Iedereen moet zelf een bakje, oase, kaars,
groen en versiersels meenemen,
Kerstmusical
Donderdag 22 december hebben we de kerstmusical “Kerst op z’n kop” met de hele school in het
dorpshuis. De kinderen moeten om 18:15 uur op school aanwezig zijn. De musical begint om 18:30 uur.
De musical zal rond 19:30 uur afgelopen zijn.
Daarna bent u van harte welkom om de avond met een drankje af te sluiten op school.
Wilt u zorgen voor gepaste kleding voor de volgende groepen:
Groep 1 / 2 zijn de Romeinse soldaten
Groep 3
spelen Jozef en Maria
Groep 4 /5
herders
Groep 6/7/8 is besproken in de klas en zijn op de hoogte
Heeft u vragen over de kleding? Vraag het aan de juf.
Vrijdag 23 december
Deze ochtend genieten wij van een kerstontbijt op school. De kinderen mogen in hun ‘kerstpyjama’ naar
school komen. Om 12:00 uur begint de vakantie voor iedereen!
Plastic tas mee groep 1-2-3
Graag vrijdag 23 december 2016 uw kind een plastic tas meegeven voor de werkjes die rondom kerst
zijn gemaakt.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Maandag 12 december/ dinsdag 13 december
Voorlichtingsavond Lingecollege
Dinsdag 13 december
Juf Adrie van de bibliotheek
Donderdag 15 december
Wetenschap & techniekshow door Mad Science
Donderdag 22 december
’s Avonds kerstmusical
Vrijdag 23 december
Kerstonbijt
Vrijdag 23 december
Alle kinderen zijn om 12 uur uit.
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 december
Kerstvakantie

Zie onderaan de nieuwsbrief:
- Brief Mad Science
- Nieuwe data buurtsport
- SportZbeats Special
- Onderwijscafé “Head, shoulders, knees and toes”
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Experimenteren met de gekke

professoren van Mad Science!

Donderdag 15 december komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op
basisschool Isandraschool te Ijzendoorn!
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Leer komend jaar alles over robots, ga aan de slag met superkrachtbronnen, en verbaas je in de les
'Mengsel Mix'! Fantastische lessen!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het
de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden bij voldoende aanmeldingen plaats in een lokaal op de school.
Data van de cursus:
●
●
●
●
●
●

Maandag 09-01-2017
Maandag 16-01-2017
Maandag 23-01-2017
Maandag 30-01-2017
Maandag 06-02-2017
Maandag 13-02-2017

Tijdstip: 15:15 tot 16:15 uur.
Inschrijven kan tot 2 januari via http://nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
Deelname kost voor 6 lessen € 67,50 per kind.
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Onderwijscafé
Titel:

Head, shoulders, knees and toes

Datum:

16 januari 2017

Locatie:

OBS De Rietschoof, Zandstraat 14 in Opijnen

Inhoud:

18.45 Inloop
19.00 Openingswoord
19.15 Presentatie “Head, shoulders, knees and toes
20.15 Afsluiting

De interactieve avond zal verzorgd worden door Rose Staritsky, leerkracht en coördinator Engels van OBS
Jan Harmenshof in Geldermalsen.
___________________________________________________________________________
Op steeds meer basisscholen gaat Engels een grotere rol spelen. Waar vroeger een paar lessen werden
gegeven in de groepen 7 en 8 beginnen scholen nu al in groep 5 en soms zelf al in groep 1. De meeste
ouders kennen dit niet vanuit hun eigen jeugd. Om deze vernieuwing toe te lichten, wordt deze avond
georganiseerd.
Tijdens deze avond krijgt u als ouder informatie over:
- VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs)
- Voor en nadelen van VVTO
- Nationale standaard Engels onderwijs op de basisschool
- Praktische voorbeelden

Het onderwijscafé biedt de ouders de mogelijkheid om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het hedendaagse
onderwijs.
Aanmelden voor het onderwijscafé “Head, shoulders, knees and
toes” kan tot woensdag 11 januari 2017 via de website van Stichting Fluvium:
http://stichtingfluvium.nl/onderwijscafe/
Wij zien u graag op maandag 16 januari !
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