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Sinterklazemearke.
Op donderdag 29 november, zijn de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 naar het sinterklazemearke
geweest. Dit jaar werd het toneelstuk: Ronja de roversdochter gespeeld. Dit was het elfde mearke wat
opgevoerd werd in Winsum. Het mearke werd in twee bedrijven opgevoerd, onderbroken met een
pauze.
De voorstelling bestond uit een prachtig decor, mooie kostuums en grime. En een prachtig verhaal, wat
er levendig opgevoerd werd met vele special effects! Een ware belevenis voor jong en oud! Wat hebben
we deze ochtend enorm genoten van dit sinterklazemearke!
Alle ouders die deze ochtend geholpen hebben bij het vervoer van de kinderen,
nogmaals bedankt voor jullie hulp op deze ochtend!
Schoenmaatjes.
Van een aantal kinderen hebben wij de gevulde schoenendoos nog niet terug op school ontvangen.
Mocht u de schoenendoos nog niet mee hebben gegeven zou u dit dan z.s.m. willen doen? (uiterlijk 12
dec)
Sinteklaasfeest.
Woansdei 5 desimber hawwe Sinteklaas en twa Piten by ús op skoalle west. Neidat we foar him songen
hiene, gongen se earst nei de pjutten. Dêrnei kamen se bij de beukers dy’t sjen lieten wat se allegear
wol net koene, bjjgelyks in koprol, in split en der wie ien dy’t op syn hannen stean koe. Pyt probearre
dat ek mar dat slagge net hielendal.
Neidat alle bêrn wat pipernúten en in kadootsje krigen
hiene, gongen Sint mei syn Piten nei de middenbou. Oan it ein fan de moarn waard der noch efkes
struit bij de boppebou, dy’t drok dwaande wienen mei surprises.
Al mei al, in tige slagge moarn.
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Klasbord
Volgt u de algemene klasbord pagina van onze school al? Op deze pagina komen belangrijke weetjes te
staan en fotoalbums van activiteiten die schoolbreed plaatsvinden. U kunt de pagina toevoegen met de
volgende code -> KET-UPU
Kerstviering.
Zoals ieder jaar wordt er op de donderdag voor de Kerstvakantie (donderdag 20 december) een
kerstontbijt op school georganiseerd. Dit jaar zullen ook de kinderen van de peuterspeelzaal weer
deelnemen aan het kerstontbijt.
Na het ontbijt gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 een kerststukje maken en de kinderen van groep 5
t/m 8 een guirlande.
Hiervoor zijn nog wel een aantal zaken nodig:
- Kerstgroen (taken, bladeren etc. voor de guirlandes is veel groen nodig!)
- een bakje voor het kerststukje (groep 1t/m 4)
- Een vuilniszak voor de guirlande (groep 5 t/m 8)
- Kerstversiering (balletjes, kralenslingers etc.)
- Snoeischaren (graag voorzien van naam)
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit materiaal in de laatste week voor de vakantie op school te brengen?
Ook zijn wij op zoek naar hulp ouders voor deze ochtend!
Vrijdag 22 december is een gewone schooldag en zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden. De
kinderen worden dus op hun eigen school verwacht. Alle kinderen komen op deze dag om 12.00uur uit
school en aansluitend zal de kerstvakantie beginnen.
Typeworld
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen
leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus.
TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.
Aangezien onze school een groot voorstander is van deze typecursus kunt u zich via ons inschrijven voor
de cursus. Dit is mogelijk vanaf groep 6. De kinderen kunnen de cursus thuis volgen maar de computers
van de bovenbouw zijn hiervoor ook op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd beschikbaar. Het
is een cursus waar de kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen dus de leerkrachten geven geen les
voor deze cursus.
De kosten voor de cursus bedragen 15 euro per leerling per jaar en inschrijven kan bij juf Gea. Er is nog
ruimte dus wees er snel bij!
Voor meer informatie zie www.typeworld.nl
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Kerstzangdienst 24 december
24 december 2018 is er ’s avonds een Kerstzangdienst in de kerk van Boazum. De kinderen maken
hiervoor een schilderij en we leren twee liederen. Alle kinderen zijn vrij om naar deze kerstzangdienst
toe te gaan. Er volgt nog een uitnodiging voor alle mensen uit Boazum via de voorbereidingscommissie.
New Year's drink
On Monday 7 January, our annual New Year drinks will take place again. All parents and children are
welcome at 8:30 am to celebrate the new year while enjoying a snack and a drink. Be welcome!
(Op maandag 7 januari zal onze jaarlijkse Nieuwjaars borrel weer plaatsvinden. Alle ouders en kinderen
zijn om 8.30u van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te
luiden. Wees welkom!)

Kalender
Datum
Za 15 dec
Do 20 dec
Vr 21 dec
Ma 24 dec t/m vr 4 jan
Ma 24 dec
Ma 7 januari
Week 4, 5 en 6
Maart

oud papier
kerstviering op school
geen vrijdagssamenwerking. Alle kinderen 12.00u uit school
kerstvakantie
kerstzangdienst (voor belangstellenden)
nieuwjaarsborrel (8.30u)
CITO toetsen (hierna volgende de adviesgesprekken gr 8)
leerlingen gr 8 inschrijven voortgezet onderwijs

