Strooizand 3, 17 november 2008

Beste ouders,
Het is alweer even geleden dat u een Strooizand heeft ontvangen, dus hoog tijd
voor een update over wat er op de Zandloper allemaal gaande was, is en zal zijn!
Nieuwe leerlingen
Sinds eind oktober zitten er weer 2 nieuwe leerlingen op de Zandloper, waarmee
het totaal aantal leerlingen op dit moment op 26 staat. Xavier Cantela en Nienke
Mebius zitten sinds een paar weken in groep 1. Welkom op de Zandloper!
Waar hebben we over gewerkt?
Na de kinderboekenweek is de onderbouwgroep bezig geweest met het thema
‘De Markt’. Zij hebben gepraat over wat je allemaal op de markt kunt kopen, wie
er op de markt werkt, het verschil tussen de markt in Nederland/België en Mali
en hoe je boodschappen doet (en dat natuurlijk daarna echt geoefend bij de
‘marktkramen’ in de klas). Ook is er geknutseld door de kleuters en heel veel
gelezen en gewerkt door groep 3/4.
De bovenbouw heeft op dinsdag altijd een les van de methode Nieuwsbegrip
waarin een actueel thema aan de orde wordt gesteld om te oefenen met
begrijpend lezen. De onderwerpen van de afgelopen weken waren: de
verkiezingen in de VS, tradities in Nederland, de dag van de respect. Op
donderdag beginnen we de les altijd met een boekbespreking. Er zijn al heel wat
goede voorlezers aan de beurt geweest! De rest van de 2 uur wordt besteed aan
taal, spelling, woordenschat, lezen. Ondanks dat ze er allemaal al een lange
schooldag op hebben zitten, wordt er door alle kinderen geconcentreerd en
gemotiveerd gewerkt!
Sinterklaas
Afgelopen zaterdag is sinterklaas aangekomen in Nederland. Dus vanaf vandaag
zal er op de Zandloper worden gestart met het sinterklaas thema. Net als vorig

jaar is er een ‘rode draad/verhaallijn’ waar we, met name in de onderbouwgroep
over werken. Ik heb dit als bijlage aan de mail toegevoegd, zodat u ook op de
hoogte bent van de planning voor de komende drie weken.
Nog even de belangrijke data op een rijtje:
- 26/27 november schoenzetten.
- Zaterdag 29 november knutselochtend.
- Zaterdag 6 december sinterklaas op de residentie.
De kinderen krijgen deze week allemaal een brief mee naar huis waarin ze op de
hoogte worden gesteld van bovenstaande activiteiten.
Melden van absentie
Ik wil u nogmaals vragen om niet te vergeten mij op de hoogte te stellen van de
absentie van uw kind tijdens de les vanwege ziekte of met een andere reden. U
kunt dit per mail doen of per telefoon tussen half 2 en half 3. Het nieuwe nummer
staat bovenaan deze Strooizand (degene voorop de schoolgids werkt niet meer).
Vrij
Over drie weken is het Tabaski. Omdat het altijd onzeker is wat de exacte datum
van het feest zal zijn, zal ik u nogmaals mailen als het zeker is wanneer de
feestdag is en de school dus gesloten zal zijn. Voor nu staat het gepland voor 9
december.
De kerstvakantie begint op maandag 22 december en duurt 3 weken, tot en met
donderdag 8 januari.
Bibliotheekboeken
Dit jaar wordt er door de kinderen veel gebruik gemaakt van de bibliotheek
(mede door de aanschaf van een hoop nieuwe boeken, denk ik). Dat er zoveel
wordt (voor)gelezen vind ik natuurlijk erg fijn, want het is goed voor de uitbreiding
van de woordenschat in het Nederlands! Wilt u wel proberen om de boeken niet
al te lang thuis te houden, want op die manier kunnen andere kinderen er geen
gebruik van maken?
Met vriendelijke groet,
Evelien Ligteringen

