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Nieuws uit groep 1-2

De afgelopen 3 weken zijn we druk geweest
met het thema Sinterklaas. De kinderen
hebben heerlijk gespeeld met de stoomboot in
de gang, ze konden zich verkleden als
Sinterklaas of zwarte Piet.
De poppenhoek was omgetoverd tot het Huis
van Sinterklaas. Hier werden cadeautjes
ingepakt, verlanglijstjes gemaakt, in het boek
van Sinterklaas geschreven, cadeautjes rond
gebracht enz.
Vorige week dinsdag zijn er 2 zwarte pieten
bij ons in de klas geweest.

Donderdag hadden we de Pietengym. We hebben op een
schuin dak geklommen, cadeautjes door de schoorsteen
gegooid, op de dakrand gelopen, van dak tot dak
gesprongen, een koprol gemaakt en cadeautjes naar
elkaar gooien en vangen. Alle kleuters kwamen als
zwarte piet verkleed naar school. Natuurlijk hebben
alle zwarte pieten hun diploma gekregen. Deze week
hebben we kruidnootjes gebakken, elke dag een
groepje. Als de kruidnoten klaar waren, gingen we ze
eerlijk verdelen. Hier kwam heel wat telwerk aan te
pas. Alle bakouders, bedankt voor het afbakken van de
kruidnoten.

In de klas hebben we veel taalspelletjes gedaan rond
het thema Sinterklaas. We hadden een rijmstoel in de
klas, hebben woorden bedacht met de S van Sinterklaas,
en met de P van Piet. We hebben samen bedacht welke
soorten Zwarte Pieten er allemaal zijn, we kwamen
op 26 verschillende soorten. Van danspiet tot inpakpiet.
Ook hebben we veel tel activiteiten gedaan, en hebben
we cijfers van kruidnoten gemaakt.
Deze periode hebben we ook veel knutselactiviteiten
gedaan. Met verschillende technieken.

De Engelse les ging ook over Saint Nicolas en Black Pieter.
Er zijn nieuwe woorden aangeboden, zoals, presents, toys, shoe, doll, boat, ball en game.
Ook Sinterklaas kapoentje en Zie ginds komt de stoomboot hebben we in het Engels gezongen. De
komende 2 weken gaan de Engelse lessen over de Kerst.
Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek in de klas. Daarna gaan we een spelletjescircuit
doen. Met de volgende spelletjes: kruidnoten bingo, cadeautjes stapelen, pietengym, stoelendans, taai
taai versieren, kruidnoten sjoelen en sinterklaas memory. Alle hulpouders van het circuit alvast
bedankt voor het helpen. `s Middags gaan de juffen een Sinterklaas poppenkastverhaal spelen.
Dat wordt vast een gezellige dag!
Verder zijn er wat ouders en een oma die wat naai en herstelklusjes hebben gedaan voor ons.
Heel hartelijk bedankt!

Inschrijven van uw kind
Sommige kinderen bij ons op school hebben nog jongere broertjes/zusjes thuis. Voor ons is het fijn
om te weten welke kinderen bij ons ingeschreven gaan worden, zodat wij daar rekening mee kunnen
houden bij het samenstellen van de groepen voor volgend schooljaar. Heeft u thuis een zoon of
dochter die 3 jaar oud is, of bijna 3 en bent u van plan om hem/haar bij ons op school in te schrijven,
dan zouden we het prettig vinden als u alvast een inschrijfformulier invult. U kunt een
inschrijfformulier vinden op de website (kopje algemeen, formulieren), of u kunt een
inschrijfformulier vragen bij Annelies Duurland of Monique Haverkamp.
Alvast bedankt!

Sinterklaas
Donderdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Als de kinderen 's
ochtends op school komen, mogen ze hun jas aanhouden in de klas. We ontvangen de
Sint op het schoolplein. Vriendelijk verzoek aan de ouders om dan achter het hek te
blijven. De Sint vertrekt 10 voor 12 weer van school. We zullen hem dan met z'n
allen uitzwaaien. Die middag is er gewoon school tot 15.00 uur.
Hulpouders groep 3 en 4
Fijn dat u kunt helpen donderdagochtend 5 december met het Sinterklaascircuit.
U wordt om 8.45 bij juf Leonie verwacht en krijgt dan een korte uitleg over het circuit.
Om 9.00 uur starten we met de spelletjes.
Groep 1,2 en 3
Vrijdagochtend 6 december mogen de kinderen van groep 1, 2, en 3 één cadeautje mee naar school
nemen, om te laten zien wat ze van de Sint hebben gekregen.
Nieuws over de schoolkrant
Misschien heeft u hem gemist, onze schoolkrant Klessebes. Deze verscheen een aantal keer per jaar
gevuld met mooie verhalen, foto’s en prachtige tekeningen van alle groepen. Vele mensen hielpen met
het vervaardigen, kopiëren en nieten van deze papieren schoolkrant. De schoolkrant werd wel goed
gewaardeerd, maar koste ook veel tijd en heel veel papier.
Dit schooljaar is het idee ontstaan voor een schoolkrant 2.0. In overleg met het team is er een
kinderredactie samengesteld (bestaande uit 4 leerlingen van groep 7/8), die begeleid wordt door een
ouder. Heel serieus zijn er eerst redactieafspraken gemaakt zoals “wat schrijven we wel en wat niet”,
zijn er taken verdeeld, is er een planning gemaakt en nagedacht over de vaste onderdelen, vormgeving
en verschijning.
Er zijn een aantal veranderingen waarvan we u alvast op de hoogte willen brengen:
-de schoolkrant verschijnt digitaal en wordt gepubliceerd op de website en facebook van school. De
publicatie wordt aangekondigd in de Esselyckerwijs.
-de schoolkrant redactie bestaat uit 2 leerlingen uit groep 7 (Silke Polfliet en Charlotte de Lange) en
2 leerlingen uit groep 8 (Lucas Struijk en Wouter van Leeuwen). De redactie wordt begeleid door een
ouder met toezicht van de schoolleider. Een leerling mag 2 jaar in de schoolkrant redactie
plaatsnemen
-de schoolkrant verschijnt 5 x per jaar met een thema. Iedere editie is er speciale aandacht voor 1
groep. Hieronder een overzicht met de planning:
Nr. 1 december - thema sint / kerst – groep 1 / 2
Nr. 2 februari - thema winter – groep 4 / 5
Nr. 3 april - thema lente – groep 3
Nr. 4 mei - thema natuur – groep 5 / 6
Nr. 6 juli - zomer en einde schooljaar – groep 7 / 8
Verder zijn er een aantal vaste onderdelen in de schoolkrant, zoals de nieuwtjes pagina. We zijn altijd
op zoek naar leuk, grappig, gek en positief nieuws van school, van leerlingen of van betrokkenen bij de
school. Als u of uw kind een nieuwtje heeft dan kan dit gemeld worden bij de kinderen van de
schoolkrantredactie uit groep 7/8.
De laatste week van het schooljaar verschijnt de eerste digitale schoolkrant. Hou de Esselyckerwijs
en de website van de school in de gaten. Hierin wordt de 1e verschijning vermeld.
De schoolkrantredactie

Van de ouderraad
De Sint is alweer in het land en natuurlijk zullen wij hem ook dit jaar weer met veel plezier op onze
school verwelkomen om zijn verjaardag te vieren. Wij van de ouderraad zijn dan ook weer heel druk
geweest om dit allemaal te plannen en te regelen. Natuurlijk vieren we ook weer Kerst met een
Kerstdiner en met een optreden van alle leerlingen. Het komende jaar willen we graag ook weer een
voorleesontbijt, kleuterfeest en een afscheid voor groep 8 organiseren en natuurlijk ook een leuk
schoolreisje.
Zoals u zult begrijpen kosten deze activiteiten/feesten geld, geld dat wij krijgen door de vrijwillige
ouderbijdrage die wij ieder jaar aan u vragen. Helaas is uit de administratie gebleken dat er nog voor
46 leerlingen betaald moet worden. Dit heeft tot gevolg dat er een flink gat is geslagen in onze
reserves en we, als de ouderbijdrages achter blijven, zullen moeten afzien van een aantal activiteiten.
Dat vinden wij heel erg jammer, want naast leren is plezier en ontspanning op school ook heel
belangrijk! Wij hopen dan ook van harte dat er dit jaar weer genoeg geld binnen zal komen om
activiteiten te kunnen blijven realiseren.
Mocht het niet lukken om in één keer te betalen, dan is er altijd een mogelijkheid om het in termijnen
te betalen. Schroom niet om met onze penningmeester Jolanda Althuijzen of met de schoolleider
Monique Haverkamp contact op te nemen over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,00 per jaar per kind. Ons rekeningnummer is:
NL22 RBRB 0648 6409 65 tnv. OR Esselyckerwoude in Woubrugge
Met vriendelijke groet,
De ouderraad

Belangrijke data voor de komende tijd
5 december
Sinterklaasviering
6 december
School in Kerstsfeer
9 december
Luizencontrole
18 december
Kerstdiner
19 december
Kinderen vanaf de middag vrij
20 december
Kinderen vrij
21 december
Kerstvakantie
6 januari
Terug naar school

