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Agenda
Dinsdag

5 december

Sinterkaasviering op school, 8.30 u.

Woensdag

6 december

Studiedag; kinderen zijn vrij van school

Woensdag

13 december

CREA-dag

Algemeen

Sinterklaasviering
Dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. ’s Morgens wordt Sinterklaas om half 9
in de aula ontvangen door alle kinderen, ook onze gasten van de peuterspeelzaal en belangstellende
ouders. Daarna bezoekt hij alle klassen.

Studiedag
Op woensdag 6 december zijn alle kinderen vrij van school. Zij kunnen
genieten van de cadeautjes die Sinterklaas heeft gebracht. Op deze dag is er
voor de leerkrachten een studiedag. Juffrouw Mirjam en Inge van de Ven,
schoolbegeleider, zullen ons mee nemen in de leerlijnen van ons
Rekenonderwijs. Met de nodige kennis hiervan kunnen de leerkrachten de
kinderen nog gerichter begeleiden bij de aanpak van rekenvraagstukjes en rekenproblemen.

Helden
Luna, Dana en Nikki van Berlo en Boris en Timo
Blankwater hebben maandag 20 november de
onderscheiding gekregen van Superheld van Laarbeek.
Samen hebben zij een schaap bevrijd dat vast zat in de
pikkers. Zij kregen de onderscheiding met oorkonde en
medaille
uitgereikt
door
leden
van
de
Jeugdgemeenteraad en burgemeester Frank van der
Meijden van Laarbeek.

CREA-dag
Woensdag 29 november is onze volgende CREA-dag. Tijdens deze CREA werken de kinderen in hun eigen
groep. Thema is: Kerstfeest.

Plusklas
Op dinsdag 5 en op woensdag 6 december is er Geen Plusklas.

Kwaliteitsonderzoek
De afgelopen weken zijn de ouders van de leerlingen van onze school via een mail benaderd om het
Eenbes kwaliteitsonderzoek in te vullen. Daar heeft 65% van alle ouders gehoor aan gegeven. De
resultaten worden met de ouders, de teamleden en de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gedeeld
en de school gaat aan de slag met de suggesties. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Rapporten
Heeft u het rapport van uw kind nog thuis? Lever het s.v.p. op school weer in voor de kerstvakantie.

Kerstviering
De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 21 december in de klas van uw kind. De
viering duurt van 17.00 – 18.30 u. Daarna bent u van harte welkom voor het uitwisselen van
een kerstwens.

Groep 1-2
Deze week gaan we het thema “school” van de Engelse lessen afsluiten met een
toets. Op onze lettertafel ligt de letter p van Piet! Er liggen al veel spulletjes die
met de letter p beginnen. De kids kijken vol verwachting uit naar de komst van
Sinterklaas op school en hebben al hard geoefend met allerlei pietenwerkjes,
zoals pakjes bezorgen. In alle hoeken van de klas worden cadeautjes mooi
ingepakt en versiert. In de bouwhoek worden stoomboten gebouwd volgens een
bouwplan.

Groep 2-3
Wat een gezellige tijd is sinterklaas toch. We hebben een leuke
pietenhoek, leuke knutselwerkjes, regelmatig een leuk
sinterklaasspel en we zingen heel veel liedjes. De kinderen leren
veel van elkaar. Zo d oen we regelmatig het mix en ruilspel. Het
kan bijv. met letters, ieder kind een letter, je komt elkaar tegen,
zegt welke letter je hebt en dan ruil je de letter en gaat weer naar
een volgend kind. Dat kan ook met de weekendkring, met de
cijfers enz. Lekker actief zijn en toch dingen leren. Ook een
zoekplaat van het thema kunnen we samendoen. Groep 3 leest de woordjes en groep 2 zoekt op de
plaat waar het staat.

Groep 2 heeft ook een nieuwe letter. De letter S, dus breng maar lekker spullen mee voor de lettertafel.
Groep 3 sluit deze week het thema af en volgende week dinsdag beginnen we met een nieuw thema,
“Mijn Lijf”.

Groep 4-5 A
Oh nee! Gisterenochtend troffen we een grote
rommel aan in de klas. Zwarte piet was op zoek
naar het grote rode boek, maar had daarbij alle
kasten opentrokken, zo leek het wel! Gelukkig
hebben wij heel veel goede opruimers in de klas

en stond alles binnen no time weer op z’n plek!
Volgende week is het pietengym! De kinderen mogen dan
hun pietenpak aan tijdens de gymles. Gisteren hebben we
al even geoefend met een pietengym…
Ondertussen worden er een boel eierdozen verzameld voor
de kerstcrea… maar we hebben er nog niet genoeg!

Groep 4-5 B
De komende tijd staat natuurlijk volop in het teken van de Sint.
Dinsdagochtend was de Rommelpiet geweest. Heel de klas
stond overhoop, maar gelukkig waren er ook pepernoten. Ook
hebben we die dag pietengym gedaan. Kinderen mochten
oefenen op een glad dak en pakjes op een bijzondere manier
overbrengen. Daarnaast hebben we deze week met juffrouw
Judith geoefend op de blokfluit. Het gaat steeds beter. Als de
Sint onze school bezoekt willen een aantal kinderen dit ook
graag laten horen.

Groep 6
Afgelopen maandag is Marty van Bommel in onze groep geweest als gastdocent namens Brabant
Water. Hij heeft de kinderen veel verteld over het drinkwater met name de kringloop van water,
hygiëne, het belang van water drinken en wat doet water in ons lijf. De kinderen hebben een bidon,
pen en knipvel ontvangen en de juffen kregen ieder een informatieboekje en voorleesboek. Bedankt
Brabant Water.

Op dinsdag 5 december verwachten we de Sint op onze school. Veel succes met de surprise. Denk
hierbij aan de afspraken zoals het gedicht van minimaal 8 regels. Na 5 december mogen de kinderen
een dagje thuisblijven i.v.m. de studiedag!

Groep 7
Deze week staat in het teken van de voorlezen. Onze kampioen
Floor van der Aa mag het opnemen tegen de kampioen van groep
8. Op donderdag 30 november vindt de finale plaats, de strijd der
Bernadetters. De winnaar mag onze school vertegenwoordigen in
de Laarbeekse Voorleeswedstrijd. Afgelopen week hebben wij
hard gewerkt aan het project “Mediawijsheid”. Dit hebben we
gedaan door het superspannende “mediawijsheidspel” te spelen.
Het is een uitdagende manier om samen aan de slag te gaan met media. Tv, internet, sociale media, apps, games
en smartphones: de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor
invloed en wat kun je ermee?

Groep 8
Het eerste schoolbezoek is in de 8e groep achter de rug. Elf leerlingen hebben
het Commanderij te Laarbeek bezocht. De komende weken staan ook de
bezoeken aan het Dr. Knippenbergcollege en Het Commanderij Gemert gepland.
Niet alle leerlingen gaan alle scholen bezoeken. De leerlingen die op school
blijven volgen het normale lesprogramma. Bureau HALT zal op maandagmiddag
11 december een voorlichting omtrent 'Overlast tijdens de jaarwisseling'
verzorgen. Dit in het kader van het vuurwerk afsteken.

De surprise zal dinsdagmiddag 5 december in de klas uitgepakt worden. Succes met alle
voorbereidingen. Vol verwachting klopt ons hartje. Op 13 december zal de kerstcrea in de klas plaats
gaan vinden. De kinderen kiezen voorafgaand aan deze dag wat ze die ochtend willen gaan maken. Hulp
van ouders is welkom.
De voorleeswedstrijd in de groep is gaande. Op 1 december uiterlijk is ook de schoolwinnaar bekend.
Samen met groep 7 strijden we om de voorleeseer.

Nieuws van buiten

Stichting Leergeld
Missie:
Stichting Leergeld heeft de volgende missie:
Voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar
Deel kunnen nemen aan binnen - en buitenschoolse activiteiten:
Onderwijs: schoolreisjes, schoolspullen, fiets enz.
Sport:
lidmaatschap, sportkleding, zwemles
Cultuur: muziekles, dansles
Welzijn: scouting
Kent u ouders en/of kinderen waarvan u denkt dat deze tot de doelgroep behoren dan kunt u hen helpen door
hen te verwijzen naar:
Stichting Leergeld Gemert-Bakel, Laarbeek, Boekel.
Contact
Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116
5420 AC Gemert
tel. 06 – 509 79 725 (di- en vrijdag van 9.15-10.15 uur)
E-mailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl

