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Agenda
Creamiddag
27 / 11 bovenbouw
4-12

Sinterklaasviering ;
Kinderen zijn
gewoon om 14:00
uur uit.
17-12 Kerstviering op
school
18-12 Start kerstvakantie
om 12:00 uur
Nieuwe datum voor ons
uitje naar de Efteling:
Woensdag 14 april 2021

Ontwikkelingen:
Naast dat het een uitdaging is om voor elke groep steeds een
leerkracht beschikbaar te hebben, zijn we met verschillende
ontwikkelingen bezig. We implementeren een nieuwe rekenmethode:
‘ Getal en ruimte junior’. Tijdens de laatste studiemiddag hebben we
al onze vragen, die de afgelopen tijd gerezen zijn, kunnen voorleggen
aan een specialist van de uitgever. We kunnen weer nu weer verder.
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met ‘ Faqta’, een methode voor
wereldverkenning, passend bij het ontdekkend en ontwerpend leren
waar we al een tijdje mee bezig zijn. Het is een combinatie van het
aanreiken van informatie en het zelf formuleren van
onderzoeksvragen; erg leuk!
Daarnaast worden er dit jaar diverse nieuwe vormen van gesprekken
gevoerd, met kinderen en ouders. Dit is van invloed op de rapportage,
deze zal op termijn gaan veranderen. We hebben nu echter nog niet
helder hoe dit vorm moet krijgen. We zullen daarom het rapport in
maart grotendeels hetzelfde houden als voorheen.
We vinden het in ieder geval fijn dat de ontwikkelingen niet stil liggen.

Viering van Sinterklaas
De school is mooi

versierd, er worden Sintknutsels gemaakt en uit de
klassen klinken nieuwe
Sint-liedjes.
Het lijkt in dit opzicht een jaar zoals alle anderen.. Toch zal de viering
van Sinterklaas dit jaar op een andere manier plaatsvinden in verband
met de Corona maatregelen.
Natuurlijk zal de Sint ook langs de Groen van Prinstererschool komen.

Op vrijdag 4 december worden de kinderen op de gebruikelijke tijd in
de klas verwacht. Wanneer het op het plein en in de omgeving van
school rustig is, zal de Sint met een roetveegpiet en twee
.

roetveegpietjes uit groep 8 op school aankomen.
Na een warm welkom van Eric zal de Sintviering binnen school
plaatsvinden.
groep 1 tot en met 4
De kinderen hebben een liedje/toneelstukje/dansje ingestudeerd en
zullen dit voordragen aan de Sint en Pieten.
groep 5 tot en met 8
De kinderen hebben lootjes getrokken en vieren op de gebruikelijke
wijze Sinterklaas met surprises. De kinderen moeten zelf de surprises
naar de klas kunnen brengen.
De Sint en Pieten brengen een kort bezoekje aan deze klassen.
De Sint zal hierna weer vertrekken. Er is helaas dit jaar geen
mogelijkheid om alleen met de Sint op de foto te gaan. Er zullen
foto’s gemaakt worden van de viering en beschikbaar worden gesteld
in de app.
Wij kijken uit naar een gezellige Sint-viering!
En dan……..

Kerstfeest
Op donderdag 17 december vieren we Kerst met de hele school.
We starten met de groepen 3 t/m 8 om 19.00 uur en rond 20.00 uur
zijn we klaar.
De groepen 1-2 starten 5 minuten eerder en zullen 5 minuten eerder
naar buiten komen. Dit i.v.m. de overzichtelijkheid bij het
wegbrengen en ophalen.
Kerstactie:
We willen niet alleen onze ‘eigen kinderen’ een fijn Kerstfeest
bezorgen maar nog veel meer mensen en kinderen. Daarom
verzamelen we boodschappen voor de voedselbank. Het zou leuk zijn
als ieder kind (of gezin) iets meeneemt naar school zodat we ervoor
zorgen dat de voedselbank de kerstpakketten goed/rijkelijk kunnen
vullen.

Denk aan een kerstbrood, nootjes, kerstkrans, etc. (geen gekoelde
producten of alcohol)
In groep 3 zijn de

Kerst midden-en bovenbouw: ‘Waar wacht je op’

afgelopen weken de

In de weken voor de kerstvakantie besteden we op school volop

verhalen verteld over

aandacht aan het kerstfeest. Ondanks de beperkingen, dat we dit jaar

Mozes. Nu was het voor

o.a. geen ouders hierbij mogen betrekken, proberen we het voor de

Mozes tijd om de 10

kinderen zo feestelijk mogelijk te laten verlopen. Elke groep wordt

geboden van God te

extra gezellig gemaakt met lampjes, versiersels en uiteraard een

ontvangen boven op de

mooie boom. Vanaf 30 november komt er in elk lokaal een

berg. Bij de vraag aan de

‘adventsslinger’ te hangen met daaraan kerstopdrachten; voor elke

kinderen welke afspraken

dag één. Ook zal er in elke groep wekelijks worden stilgestaan bij de

er op de stenen zouden

adventsvieringen.

kunnen staan, was de
eerste reactie van een van

Het gezamenlijke thema dit jaar is ‘Waar wacht je op’. Met de

de kinderen…….

kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven

1,5 meter afstand houden

mee met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuw
krijgen dat er een kind geboren zal worden. Ook horen we over
Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze moeder wordt van Gods

Hartelijk welkom
aan:
Jule

zoon.
Tijdens de kerstviering in de klas op donderdag 17 december wordt er

groep 1-2 C

o.a. over de geboorte van Jezus verteld en de herders. Gezamenlijk
maken we er die avond een mooie en bijzondere viering van.

We hopen dat zij zich snel
thuis zal voelen bij ons en

We hopen op een fijn Kerstfeest voor iedereen!

wensen haar een fijne tijd
toe op de Groen van

Ophalen en wegbrengen van groep 1/2a en groep 3:

Prinstererschool

We zien dat het best wel druk is tijdens het ophalen bij de 2
uitgangen van het kleine plein.
We vinden het handig en overzichtelijk als er toch enkele ouders op
het kleine plein gaan staan bij het ophalen, uiteraard met de
inmiddels zo bekende 1,5 m afstand. We willen proberen of dit
overzichtelijker is...

