6 december 2019
Kerst op Sint Jozef
Sint is net vertrokken naar Spanje en over twee weken begint de kerstvakantie alweer.
De voorbereidingen voor de kerstviering op school zijn al in volle gang. Het
programma voor donderdag 19 december ziet er als volgt uit:
- 12.00 uur: kinderen vrij
- 17.30 - 18.30 uur: kerstdiner op school
- 18.30 - 19.15 uur: kerstmusical
We gaan gezellig met elkaar eten. Iedereen verzorgt een hapje eten voor het kerstdiner
op school. U maakt ongeveer 8 hapjes per kind.
Schrijft u de komende week weer op wat u thuis gaat maken/wat uw kind mee naar
school neemt? De inschrijflijsten staan op alfabetische volgorde en hangen op het
whiteboard bij het lokaal van groep 4/5.
Na het eten verzorgen negen leerlingen uit groep 5 t/m 8 een kerstmusical waarvoor
inmiddels al volop geoefend wordt. Iedereen is welkom om deze voorstelling bij te
wonen. We hopen dat alle ouders naar de musical komen kijken. Na de musical mogen
de kinderen met hun ouders naar huis. We verwachten van ouders die niet aanwezig
kunnen zijn bij de musical, dat ze hun kinderen rond 19.15 uur ophalen op school.
Vrijdag 20 december begint de kerstvakantie om 12.00 uur.
Geschiedenistoets groep 6, 7 en 8
Maandag 9 december hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een geschiedenistoets.
De volgende onderdelen komen hierbij aan bod.
Groep 6 heeft geleerd over de tijd van pruiken en revoluties. Waarom trokken de rijke
mensen uit de stad? Wat droegen de mensen in deze tijd en welke vervoersmiddelen
hadden ze toen?
Groep 7 heeft geleerd over de tijd van monniken en ridders en de tijd van steden en
staten. Mensen geloofden in die tijd in allerlei goden zoals Wodan en Freya. De monniken kwamen om het
Christendom te verspreiden. In de tijd van steden en staten hebben de leerlingen de
Hanzesteden leren kennen.
Groep 8 heeft ook geleerd over de middeleeuwen. We zijn dieper ingegaan op de
standenmaatschappij en steden.

Controledictee groep 6 en 7
Maandag 16 december hebben de leerlingen van groep 6 en 7 een controledictee. De
volgende spellingscategorieën komen hierbij aan bod.

Groep 6

Woorden met een eind –d of midden –d die klinkt als t (aardbeving, beroemd)
Woorden met een open lettergreep in het midden (afdeling, salaris)
Woorden met verdubbeling van medeklinker (akkoord, klassiek)

Groep 7

Woorden met een hoofdletter (Amsterdam, Spaans)
Woorden met achtervoegsel -heid en -teit (snelheid, brutaliteit)
Woorden met ge die klinkt als zje (bagage, massage)

Groep 8

Woorden met -iaal, -ieel en -ueel (actueel, provinciaal)
Meervouden op iken, esen (bangeriken, dreumesen)
Woorden met een lange of korte klank aan het einde van een klankgroep
(anoniem, aantrekkelijk)
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Belangrijke data
Di. 10/12 Groep 8 naar Maaswaal College
Wo. 11/12 14.30 uur MR-vergadering
Vr. 13/12 Afscheidsreceptie ouders/
oud-collega's juf Connie
Di. 17/12 Afscheidsfeestje juf Connie met
de leerlingen

Sinterklaas
Wat een fijne dag hebben we 5 december gehad. Een geweldige aankomst van Sint en zijn 4 pieten. Een viering met leuke
optredens. Daarbij waren veel peuters en baby's met ouders aanwezig. Leuk!
Daarna hebben we onder leiding van Wouter een pietengymles met de hele school gedaan. Groep 4/5 mocht na de lunch
meespelen en knutselen in groep 1/2/3. De bovenbouw heeft Sint geweldig geholpen. Iedereen heeft erg zijn best gedaan om
een mooie surprise te knutselen.
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