Nieuwsbrief december 2017
Inmiddels zijn wij alweer aangekomen bij de
laatste nieuwsbrief van het jaar.
Sinterklaas
Het is bijna zo ver! Op 5 december vieren wij
het Sinterklaasfeest. U wordt vriendelijk
verzocht om uw kind op tijd op school te
brengen en plaats te nemen op de aangegeven
plekken. De leerlingen staan bij hun groep op
het plein. Zo blijft het overzichtelijk. De
leerlingen zijn om 12 uur vrij.
Kerst
De Sint is het land nog niet uit of het is al bijna
Kerst. We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen hiervoor. Hieronder een aantal
praktische zaken.
Het eten voor het Kerstdiner wordt dit jaar
anders geregeld. Het is de bedoeling dat elk
kind iets meeneemt voor het diner. Vanaf
maandag 11 december kunt u zich bij de
groepsleerkracht inschrijven voor een gerecht.
Belangrijke data
06-12 School versieren om 8.30 uur
(intekenlijst hangt bij de klassen)
21-12 Kerstdiner van 17.00 – 18.30 uur
22-12 Versieringen opruimen om 8.30 uur
(intekenlijst)
TSO
Beste ouders,
Indien uw kind niet overblijft en u uw kind ‘s
middags weer naar school brengt, wilt u buiten
het hek wachten tot 12.55 uur? Vriendelijk
verzoek is of u even naar de tso-ouders kunt
zwaaien als uw kind het plein op rent? Dit is
voor de veiligheid van iedereen, zodat de tsoouder ziet dat er een kind bij is gekomen en
welk kind.
Wilt u af en toe invallen als tso-ouder? Geeft u
dan op via de mail bij juf Zeynep:
ocm@bscosmicus-impuls.nl
Nieuws uit de ouderkamer
Op 20 oktober is kinderfysiotherapeute Mirjam
Hoebe langsgeweest in de ouderkamer voor een
voorlichting over haar vak.
Er werd o.a. gepraat over de motoriek bij
kinderen, overgewicht en het volgen van
fysiotherapie bij schrijfproblemen en
schrijfhouding.

Het was een leerzame en leuke bijeenkomst
waarin ouders ook hun vragen konden stellen.
Heeft u dit gemist maar wel vragen over de
motoriek of gezondheid* van uw kind? U kunt
contact opnemen met Mirjam: (fysiotherapeut /
kinderfysiotherapeut via 020-6320220 of
hoebe@fysiomca.nl )
* bijvoorbeeld: schrijfproblemen, overgewicht,
problemen met houding, (sport)blessures)
De fysiotherapiepraktijk zit op de Loenermark
en het Waterlandplein.
Aankomende maand zijn
er weer leuke
ouderactiviteiten.
Vrijdag 8 december
8:30: kleutermethode
Piramide-overleg thema
Feest.
Donderdag 21 december 8:30: kerstontbijt voor
ouders. Ook is er deze ochtend een informatie
over een cursus Opvoeren en stress door
Maartje.
Nieuws uit de groepen
Groep 1
Groep 1 heeft een belangrijke
mededeling! Wij hebben in de
klas namelijk een
natuurtalent! Wij hebben
ontdekt dat Mehmet Akif
prachtige tekeningen kan
maken. Hij heeft een tekening
van Sint en Piet gemaakt. We zijn trots op hem!
Ook is groep 1 hard aan het oefenen met een
leuk dansje voor Sinterklaas voor op 5
december. Wij houden het dansje nog wel even
als verrassing!
Liefs groep 1
Groep 2
In groep 2 wordt er hard
gewerkt rondom het thema Sint
en Piet. Zo kan er in de
stoomboot worden gespeeld als
Sint en Piet, kunnen wij
‘chocoladeletters’ maken van
klei. Leren wij van de Kapla een
stoomboot te bouwen en
knutselen wij ons eigen verlanglijstje. Ook
oefenen wij al heel goed met het dansje voor
Sinterklaas. Het liedje heet ‘Pietengym’.
Liefs van de juffen en kinderen van groep 2
Groep 3
Het was voor groep 3 even wennen de
afgelopen weken. Arme juf Isabelle werd
aangereden op haar scooter en moest naar het
ziekenhuis. Gelukkig werden de kinderen goed
opgevangen in andere groepen en door een
meester (wat natuurlijk wel even wennen was!)

Wij hopen dat juf Isabelle snel weer helemaal
beter is. Want de liefste juf is toch wel juf
Isabelle!
Groetjes van groep 3
Groep 4
De harde werkers van groep 4 zijn op dit
moment bezig met redactiesommen. Ze moeten
hierbij de som uit het verhaaltje halen, het kan
een plus- of minsom zijn maar ook een keer- of
deelsom. Soms is dit best lastig, maar we
oefenen hier heel hard zodat we hier beter in
worden. Mocht u thuis willen oefenen, de site:
www.redactiesommen.nl is hiervoor erg
geschikt. Op deze site kun je werkbladen
maken (die bent u vast tegengekomen in het
huiswerk) maar ook online oefenen op niveau.
Groetjes uit groep 4
Groep 5
In groep 5 hebben wij om
de week muziekles van
meester Anton van de
muziekschool. De
kinderen leren nieuwe
liedjes, zingen op de
goede hoogte en zelfs al een beetje noten
lezen. De kinderen mochten de afgelopen keer
op instrumenten spelen. Dit vonden ze erg
leuk!
Groetjes groep 5
Groep 6/7
Op vrijdag 24 november
hebben wij met de klas
onze allerlaatste
schooltuinles gehad. Wat
vinden wij het jammer dat
het is afgelopen. We
hebben daar enorm veel geleerd over de
natuur. Hoe planten groeien, de functies van
dieren en hoe de verschillende soorten planten
heten. Buiten dat het heel
leerzaam was, was het ook nog
eens heel leuk. We hebben pizza’s
gebakken, een eigen tuintje
gekregen waarin we veel mochten
planten en oogsten en een
speurtocht gedaan. Ook hebben
wij een diploma gekregen omdat wij ons best
hebben gedaan. We willen Karin en Annie
bedanken, de moeder en oma van Mathew,
voor hun aanwezigheid tijdens alle lessen. Jullie
hebben ons goed geholpen en altijd voor
gezelligheid gezorgd!
Groetjes van groep 6/7

Open dagen
Kent u iemand die op zoek is naar een
basisschool in Amsterdam Noord? Ook deze
maand is er een open dag. Op zaterdag 16
december is iedereen vrij om een kijkje te
komen nemen in onze school. Zeg het voort!
Ouderbijdrage
Ons dank voor bijna alle ouders die de
ouderbijdrage al hebben betaald. Willen de
ouders die nog niet betaald hebben, dit z.s.m.
overmaken?
Staking
Zoals u in een voorgaande brief heeft kunnen
lezen, zal er hoogstwaarschijnlijk op 12
december opnieuw gestaakt worden voor
minder werkdruk en een eerlijker loon. Het
wordt verwacht dat u zelf opvang regelt voor
uw kind.
Jarigen
Deze maand feliciteren wij:
8 december
Eadem
8 december
Ray-Don
23 december
Ealla
26 december
Adnane
27 december
Juf Monica
29 december
Zaynab
29 december
Anas
30 december
Halil

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

3
4
6
5
5
6
4
5

Wij wensen iedereen een hele
fijne en gezellige verjaardag!
Belangrijke data
5-12 Sinterklaasfeest, leerlingen om 12u vrij
11-12 5 jarigen onderzoek GGD
16 -12 Open dag 11u tot 13u
21-12 Kerstdiner (17u tot 18:30u)
22-12 Kinderen om 12u vrij
23-12 t/m 7-1 Kerstvakantie
8-1-18 Studiedag leerkrachten, kinderen vrij!

Wij wensen iedereen een fijne
jaarwisseling en een gelukkig,
gezond en
leerzaam 2018!

