Beste ouders,

Strooizand 3, donderdag 18 december 2008

Sinterklaas en Kerst
De laatste maand is er zowel door de boven- als de onderbouwgroep gewerkt rond de thema’s
Sinterklaas en nu natuurlijk Kerst. De klas was eerst helemaal versierd met
Sinterklaasvlaggetjes, tekeningen voor Zwarte Piet, pakjes, enz. Er zijn ook heel wat
pepernoten en stukjes speculaas gegeten, want daarvan was nog veel over van het feest op 6
december! Nu staat er een kerstboom en een kerststal in het lokaal. De kinderen van de
onderbouwgroep hebben kerstkaarten gemaakt, de boom versierd, kerstpuzzels opgelost,
Kerstmannen geknutseld. De bovenbouw had een begrijpend lezen les over de oorsprong van
de feestdagen in december en hebben allemaal een goed voornemen bedacht voor 2009!
Spreekbeurten
Elke donderdag is er een leerling uit groep 5, 6, 7 of 8 aan de beurt om een boekbespreking
te houden. Bijna iedereen is aan de beurt geweest; ze hebben het allemaal heel goed gedaan;
en het is tijd voor de tweede ronde. Dinsdag hebben alle leerlingen een nieuwe planning
hiervoor meegekregen. Dit keer mogen ze een boekbespreking of een spreekbeurt doen.
Uitleg over hoe je dat precies moet doen, hebben ze gehad en staat ook beschreven op
datzelfde blad. Het zou fijn zijn als u thuis wat helpt bij de voorbereiding ervan.
Boeken
Gisteren en vandaag zijn alle kinderen tijdens de les naar de bibliotheek van school geweest
om daar minimaal 1 boek uit te zoeken om mee naar huis te nemen. In de vakantie hebben ze
vast allemaal wel wat tijd over om een boek te lezen of voorgelezen te krijgen!
Vakantie
De kerstvakantie duurt van maandag 22 december t/m donderdag 8januari. Er is dus drie
weken geen les op De Zandloper. Vanaf maandag 12 of dinsdag 13 januari gaan we er weer fris
tegenaan!
Hele fijne feestdagen en alvast alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar!
Vriendelijke groeten,
Evelien Ligteringen

