Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de weekbrief van 22 november 2014. Afgelopen maandagavond vond de eerste
lezing plaats in onze school. Jacques Meulman vertelde op zeer inspirerende wijze over de
ontwikkelingsfasen die een kind doormaakt en hoe de Vrije School-pedagogiek hier op inspeelt.
Ook was er ruimte voor persoonlijke ervaringen en vragen.
Ook stond de afgelopen week in het teken van de aankomst van de Goedheiligman. De
voorbereidingen voor de viering van zijn verjaardag zijn in volle gang. Tegelijkertijd bereiden we
ons voor op de eerste Adventsvieringen.
In deze weekbrief:
1. Berichten uit de klassen
2. Agenda
3. Eenwieler zoekgeraakt!

1. Berichten uit de klassen
2K
Als Sint Nicolaas in het land is aangekomen, waait de wind door de bomen, en ook in de
kleuterklas…. Een klein stormpje ontstaat: de spanning stijgt.
Sint en Pieten staan op de seizoenstafel, ook een klein wit Pietje die nog maar een paar zwarte
veegjes op zijn snoetje heeft. De kinderen vroegen waarom dit Pietje wit is: omdat dit Pietje nog
maar een paar keer door de schoorsteen is geklommen, hij moet het nog leren! Och, ja natuurlijk,
dat snapt toch iedereen! We spelen het Sinterklaas-ochtendspel waardoor de kinderen de liedjes
spelenderwijs leren zingen. Kabouter Dikneus heeft ’s nachts van de Sint gehoord dat de kinderen
hun schoentjes ook in de klas een keer mogen zetten. Dus hebben we zelf schoentjes gekleurd en
geplakt. Huisjes zijn geprikt en gekleurde raampjes geplakt.
Ook is er prachtig, houten pakhuis om mee te spelen. Dit pakhuis is aan de klas geschonken door
ouders van een van de kinderen. De kinderen spelen er heel erg graag mee. We pakken kleine
kadootjes in voor in dit pakhuis.
Graag vraag ik alle ouders: laat de kadootjes die kinderen in hun schoen krijgen thuis. Er is ’s
morgens niet altijd ruimte om de kadootjes te laten zien en bovendien krijgen niet alle kinderen

iets in hun schoen. Ook verkleedkleding mag thuis blijven. In februari vieren we een verkleedfeest
in de klas, dan mogen alle kinderen die dit willen, verkleed komen.
Groet van Annemieke
Klas 1
De tweede taal periode is afgesloten. En wat hangt ons letterbord al vol! Nu zijn we begonnen aan
de tweede rekenperiode.
Gisteren kwam er bezoek in de klas van kabouter plus. Een hele dikke kabouter ( of was het toch juf
?) die alsmaar meer wil en nog een beetje erbij en nog een beetje erbij.....
Deze week staat in het teken van de plus sommen.
Volgende week komt er een hele dunne kabouter, die alsmaar wat weg geeft.....De minsommen
komen dan aan bod.
Eerst beleven we, doen we, en dan schrijven we de sommen in ons schrift.
De vader van Jippe heeft ons een oventje gebracht. Dank! Nu kunnen we ook lekker bakken in de
klas.
Wat was het een feest vorige week dat het zo heerlijk ging ruiken in de klas naar vers gebakken
broodjes. Nog leuker was dat we net die dag het verhaal van Vrouw Holle hadden gehoord.
En ja, de broodjes in onze oven begonnen ook te roepen: ‘haal ons er uit, we zijn gaar’. Toen
iedereen heerlijk zat te eten van zijn zelf gemaakte broodje, moest ik natuurlijk het verhaal van
vrouw holle nog een keer vertellen.
Verder zijn we flink in de Sinterklaas stemming, zingen we veel liedjes en gaan we deze tijd wat
meer knutselen. Hebben jullie voor onze knutsel activiteiten lege wc rolletjes? Fijn als jullie deze
mee willen nemen!
hartelijke groet,
juf Wendy

2. Agenda
maandag 1 december
vrijdag 5 december
maandag 8 december

viering 1e Advent
Sint Nicolaas-feest
viering 2e Advent

3. Eenwieler kwijtgeraakt
Een leerlinge uit klas 3, Felicity is haar eenwieler kwijt. Wie o wie heeft hem gevonden of ergens
gezien? Graag doorgeven aan juf Suzanne of Felicity.
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