21 december, jaargang 2018/2019, nummer 16

Agenda
7 januari

:

8.30 uur start schooljaar, 9.00 uur gezamenlijke jaaropening, ouders welkom

Weekbericht van het Team
Kerst
De winterviering vanochtend (donderdag 20 december) was een sfeervol geheel. Alle groepen hadden
iets voorbereid en er kwam heel veel bezoek. We hebben ook veel opa’s en oma’s mogen begroeten.
Het was een gezellige ochtend, met een breed aanbod qua programma. Ook de kinderen
bezochten
andere groepen voor een mooie voorstelling.
Vanavond hebben de kinderen het kerstdiner. De groepen zien er sfeervol uit, in afwachting van
de kinderen
die komen eten. Samen met de ouders gaan we ook een gezellige bijeenkomst hebben vanavond.
Dank allemaal voor de sfeervolle fijne dagen in december!
En dan morgen nog opruimen en dan….. een heerlijke kerstvakantie gewenst!
Groetjes,
Janny

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week hebben de peuters een
wandeling gemaakt naar de brievenbus.
We hebben het gehad over de woorden
envelop, adres, brievenbus en postbode.
Hoe gaat het nou eigenlijk? De postbode
heeft een sleutel van de bus en leegt hem.
Iedereen mocht zijn eigen kaart in de bus doen. Nu dus wachten op post!
We hebben het verder gehad over licht en donker. Lampjes aan en lampjes uit. Licht en donker.
Hier hoorde een versje bij.
Oogjes open, oogjes dicht
Nu is het donker en nu is er licht.
(Dit met handjes).

Robin vierde donderdag
zijn afscheidsfeestje. We
hebben gezongen voor
Robin, en hij deelde
knuffelpaardjes uit met
wat lekkers erin!
Dankjewel. Lieve Robin,
veel plezier bij de
Toverhoed.

We hebben deze week veel kerstliedjes gezongen.
Oh dennenboom en kling klokjes klingeling. En
twinkel kleine ster.
Donderdag was er voor de kinderen een kerst high
tea. De tafels waren mooi gedekt, met lichtjes en een
haardvuurtje.
Wat zijn er lekkere dingen mee gebracht en wat
zagen de peuters er prachtig glitterend uit.

Afgelopen week hebben de BSO-kinderen waxinelichthoudertjes gemaakt. Ze zijn
geverfd en versierd met glitters en strijkkralen. Toen we samen aan tafel zaten
hebben we ze aangedaan. Wat gezellig was dat.
Wij wensen jullie hele fijne dagen en een gelukkig en gezond 2019!
Team Kiddo’s
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De Toverhoed
We zijn al weer bij de laatste week van het jaar. Wat hebben we gezellige maar ook drukke
weken achter de rug. We zijn allemaal wel toe aan een welverdiende vakantie!
e

Brent heeft deze week zijn 6 verjaardag bij ons gevierd, in de vakantie is hij jarig. Alvast
van harte gefeliciteerd Brent! Ook Djurre, Lize, Madeleine, Sophie en Bastiaan vieren hun
verjaardagen in de vakantie. Wat een feest, veel plezier allemaal en ook gefeliciteerd!
Schrijfdans
Groep 2 heeft deze week 2 opdrachten gedaan met Schrijfdans. Ze hebben een kerstboom
gemaakt met rechte lijnen, punten en slingers en ze hebben een kerstengel gemaakt van
staande en liggende achten. Het kan kloppen dat jullie de engel nog niet hebben gezien
want deze zit in het rapportfolio.
Verder hebben we deze week veel geoefend voor de viering en hebben we vooral veel gespeeld.
Winterviering
We hadden donderdag een fantastische winterviering, best spannend om 3x achter elkaar op te treden, maar wat ging
het goed! Iedereen deed mee. We hadden een gedicht over kaarsjes en we hebben gezongen en muziek gemaakt. Wat
leuk dat er zoveel ouders en opa’s en oma’s zijn komen kijken. Bedankt voor jullie belangstelling.

Kerstdiner
Wat was het kerstdiner gezellig, sfeervol en vooral lekker! Wat had iedereen zijn best gedaan in de keuken, het zag er
heerlijk uit! We hadden een buffet in toverhoed rood gemaakt en de kinderen konden zelf langs het buffet, er is goed
gegeten, iedereen bedankt voor jullie bijdrage!
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Nieuw thema
We zijn ondertussen ook al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe thema. In januari starten we met het thema
ridders en kastelen. Dit gaat door tot eind februari. Heeft iemand boeken, spullen of een (speel)kasteel dat we kunnen
lenen?! Dan houden we ons aanbevolen om dit te lenen.
Op 14 januari starten we het keuzewerk weer. We zullen ervoor zorgen dat de lijsten in de eerste week hangen.
Wij wensen jullie allemaal hele fijne en gezellige feestdagen en een goede vakantie!
Mariska, Caren, Hester en stagiaire Noah

Middenbouw
Thema tijd
Na de vakantie starten we met thema ‘tijd’. Dit thema duurt twee weken. De vorige periode ‘tijd’ hebben we het gehad over onze
eigen geschiedenis en onze stamboom. Nu ligt de nadruk op opa’s en oma’s. Hoe hebben zij hun jeugd beleefd, welke
spelletjes speelden zij, hoe was hun schooltijd?
Oproep: Welke opa’s en oma’s hebben nog spullen van vroeger waar ze iets over willen vertellen in de groep. Wie wil
samen met zijn of haar kleinkind een kring houden over de verschillen tussen vroeger en nu? Geef je op bij Ragnhild,
Lisa en Rowena.
Keuzewerk
In januari pakken we iedere woensdag het keuzewerk weer op. We zoeken nog ouders, opa’s, oma’s, familieleden of
kennissen die met groepjes kinderen een activiteit willen doen. Opgeven kan op de inschrijflijst in het halletje bij
Wolkenwoud en Sterrenhemel

Wolkenwoud
Wat was het een sfeervolle week. De kinderen zijn erg druk geweest met
de kerstviering. Ze hebben zelf het verhaal bedacht en de rollen verdeeld.
Er is intensief geoefend. Jullie hebben er vast van genoten. Later op de
ochtend mochten de kinderen kiezen of ze een film wilden kijken in de
Boomhut of in Sterrenhemel, of lekker spelletjes doen en knutselen in
Wolkenwoud.
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Voor nu wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een leuke vakantie. Tot 7 januari!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
We hebben een gezellige week achter de rug, druk met de
voorbereidingen voor de kerstviering en kerstdiner. Maar we
maakten ook kerstkaarten voor de ouderen in Epe.
Donderdag is een gezellige dag geweest. Ouders, maar ook
andere geinteresseerden kwamen kijken naar onze lipdub.
Na de vakantie hoopt Helma weer helemaal opgeknapt te zijn
en weer te werken.
Ze bedankt jullie allemaal voor de prachtige bos bloemen die
ze kreeg, ze was
er heel blij mee.
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Wij bedanken jullie voor de hulp deze afgelopen maanden.
Een gezellige vakantie met gezellige feestdagen. Een heel mooie jaarwisseling en tot 7 januari.
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Maandag 7 januari
Donderdag 10 januari
Vrijdag 11 januari

: Jaaropening om 9 uur, Mariëlla werkt.
: Fenja werkt.
: Schoolzwemmen groep 4/5

Wat hebben we een fijne en sfeervolle week met elkaar achter de rug. In de ochtend is er
nog hard gewerkt en de middagen hebben we gebruikt om de kerstviering te oefenen. Ik
ben mega trots! Het was een heel proces om tot dit prachtige eindproduct te komen. Over
alles was nagedacht en geheel door de kinderen zelf gedaan!
Na de vakantie gaat het
keuzewerk gewoon door. De
lijst is nog leeg dus als jullie je
nog willen opgeven; graag! J
Mariëlla werkt maandag na de
vakantie. Ik ben nog op
vakantie! Ik zie jullie dinsdag 8 januari weer! Donderdag werkt
Fenja, dan heb ik studieverlof. Ik wens jullie allemaal fijne
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Huiswerk
Maandag 7 jan

:

Maandag 14 jan

:

Woensdag 16 jan
Woensdag 23 jan

:
:

Geen huiswerk!
Start nieuwe jaar, 9:00uur nieuwjaarsviering
Neem een plaatje of tekening mee van een grachtenpand of schilderij uit de gouden eeuw
(periode 1600-1700)
Toets Engels unit 3 gr.6 EN -> NE, gr.7 NE -> EN, gr.8 NE<>EN en spelling juist.
Midwinter Noordgouw survivalrun groep 7&8

Robotica
De universiteit van Amsterdam had weer 2 studenten gestuurd die ons een les robotica kwamen geven. Na de
introductie mochten we zelf aan de slag met de robots. Dat was best lastig, maar super om te zien dat sommige
wagentjes op de baan keurig de zwarte lijn konden volgen. Goed gedaan!
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Epe on ice
Wat was het fijn dat we dit jaar weer even konden schaatsen. De kinderen hebben goed voor elkaar gezorgd. Heel stoer
om te zien dat ook Paula, Petro en Elly de baan op gingen.
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Bij het er heen lopen hebben we ook mooie (Kerst-) kaarten in de brievenbus voor eenzame ouderen gedaan. We hopen
dat ze veel plezier hebben aan deze warme groet.

Gym
Vrolijke kerstgroetjes vanaf de arrenslee (het vliegende tapijt) van Djerona en Melanie. En Maud & Juliet! Stagiare Damla
hing hoog in de lucht tijdens het ‘klokkenluiden’

Rijksmuseum
Het nieuwe jaar begint met het thema regenten en vorsten. Deze geschiedenisperiode is ruim
aanwezig in het Rijksmuseum. Het extra bijzondere is dat de kinderen de nachtwacht nog
kunnen zien voordat die achter glas gerestaureerd gaat worden. We mogen daar met de
bovenbouw op dinsdag 15 januari heen!! Het is snel na de vakantie vandaar dat we jullie nu al
informeren.
De kinderen vertrekken die dag om 7.15 uur met de bus naar Amsterdam. We hebben nog een
aantal ouders nodig die (met eigen vervoer) meegaan om de kinderen tijdens de workshops te
begeleiden.
Kerstviering op school
Wat was het een gezellige ochtend! En wat leuk dat er zoveel familie langs kwam!

Een hele fijne kerstvakantie namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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