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Van de directie

Sinterklaasfeest 2018

Welkom Sinterklaas
Morgenochtend om half negen hopen we Sinterklaas welkom
te heten. Als alle kinderen er zijn dan gaan ze met de
leerkracht mee naar buiten om Sint op te wachten. De
weersverwachtingen voor morgen zijn niet heel erg goed. Bij
een klein beetje regen gaan we naar buiten maar wanneer het
pijpenstelen regent dan passen we het programma aan.
We maken dan met de kinderen een lange sliert van de
kleuteringang van de Lallemanschool via hun aula en de aula
van onze school naar de aula van IXIEJE. Sint zal dan met zijn
Zwarte Pieten langs de stoet kinderen lopen.
Als we buiten zijn kunt als ouder kijken vanaf de parkeerplaats
achter de zwarte muurtjes. Als we het welkom naar binnen
verplaatsen dan kunt u achter de rij kinderen gaan staan in de
aula of in de hal.

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn pieten op
school. De kinderen verzamelen eerst op de gebruikelijke tijd
in de klas.

Leerlingenraad / Kerstmis
Al een paar jaar zijn we gewend om tijdens de Advent een
goede doelen actie te doen als voorbereiding op Kerst. Dit jaar
heeft de leerlingenraad ervoor gekozen om iets te doen voor
(eenzame) mensen in de eigen omgeving. Daartoe heb ik
samen met de leerlingenraad contact gezocht met De Kroon.
De Kroon is een wijkservicecentrum van de Gemiva groep en is
een ontmoetingsplaats voor jong en oud binnen Moordrecht.
Op woensdag 12 december gaan de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 in De Kroon een schilderij maken met de
bewoners van Moordrecht. In januari komen de deelnemers
het schilderij naar school brengen en dan krijgen zij van de
leerlingenraad een rondleiding door de school. Het is voor
heel veel mensen lang geleden dat ze op school zaten en in
die tijd is er veel veranderd!

De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee
te nemen. De oudervereniging zorgt voor drinken en wat
lekkers.

Ria van der Horst
Directeur

Wanneer iedereen er is gaan de leerkrachten met de groepen
naar buiten en verwelkomen wij Sinterklaas en zijn pieten
buiten op de Kiss & Ride zone samen met de andere scholen.
U bent welkom om te blijven kijken maar wilt u achter de
kinderen gaan staan.
U kunt deze ochtend dus niet parkeren op de Kiss & Ride
zone. Komt u dus zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Of
parkeer uw auto bij de begraafplaats en loop een stukje. Na
een welkomstwoordje gaan de kinderen weer naar binnen.
De Sint gaat met zijn pieten de klassen langs.

Wij hebben er zin in!

Talent groep ½ Blauw
Spelen en leren in de kleutergroepen,
In de Sinterklaastijd zijn veel speel- en werkhoeken ingericht in
dit thema. Omdat dit thema erg leeft bij de kinderen is de
betrokken erg groot. Er wordt volop genoten, gespeeld en
geleerd. Kinderen die nog niet zo lang op school zijn, kiezen
over het algemeen voor fantasie- spel, zoals in de speelhoek
vertelhoek of de stoomboot die in de gang staat. De taal en
fantasie-ontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd. Ook leren ze
(eenvoudige) rollenspelletjes te spelen en rekening te houden
met elkaar. Er wordt druk gebouwd in de constructiehoek met
blokjes met of zonder voorbeeld. Kinderen die al wat interesse
hebben in letters, kiezen voor de lees-schrijfhoek. Daar liggen
stempelkaarten en briefpapier waarmee de kinderen “echte
brieven” aan sinterklaas kunnen schrijven. Kinderen die liever
rekenend en tellend bezig zijn kunnen terecht in de tel- en
rekenhoek waar ze kruidnootjes kleien en deze in de zak
leggen. Op de zak leggen ze een cijfersymbool, voor zichzelf of
een ander kind waarop staat hoeveel erin moeten. Begrippen
als veel, weinig, meer, minder en eenvoudige rekensommetjes
komen daarbij ook aan de orde. De kinderen bepalen dus zelf
de manier waarop ze lerend bezig zijn al naar gelang hun
voorkeur en eigen manier van leren. De leerkracht volgt en
daagt de kinderen uit steeds een stapje verder te gaan in hun
ontwikkeling. En volgende week worden de hoeken ingericht in
het kerstthema.

Gefeliciteerd

Agenda
5 december: Sinterklaas bezoekt onze school

04 december: Max
Jayden
07 december: Isa

groep 3
groep 4
groep ½ Rood

Hugo

groep 5

Inèz

½ Blauw

08 december: Meggie

groep 4

Welkom
Ray gaat naar groep ½ Rood

Veel plezier op onze school!

