Week 51

2018-2019

Agenda
17 december
19 december

20 december
21 december
07 januari
09 januari
18 janauri
06 februari
20 februari
11 april

Bord en bestek mee naar school
Kerstviering 18.30 uur (Dit jaar voor de Zandberg op woensdag 19 december;
op Lange Voren op donderdag 20 december. Volgend jaar 2019: Zandberg op
donderdagavond en Lange Voren op woensdag.)
Kerstactiviteitenochtend
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team opruimen en studiedag punten.
Nieuwjaarsreceptie 09.30 uur met ouders en kinderen
Eerste zwemles (Nog eens nalezen? Zie week 50.)
OPEN PODIUM 10.30-11.15 uur
OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
Schoolfotograaf

Kerstdiner 2018
Op woensdag 19 december zullen we met elkaar ons jaarlijkse kerstfeest vieren. Alle kinderen worden
om 17.30 uur op school verwacht.
Iedereen gaat in zijn eigen klas eten en dan zullen we smullen van de gerechten die de
ouders gemaakt hebben. Natuurlijk is het mogelijk om aan het begin weer even foto’s te
maken, maar i.v.m. de AVG vragen wij iedereen deze foto’s niet via social media te
verspreiden.
Vanaf 18.15 uur zal de ouderraad op het schoolplein zorgen voor een lekker hapje en warm
drankje. Dus heb je zin in gezelligheid? Zorg dan dat je er op tijd bent!
Om 18.25 uur zal de deur voor alle belangstellenden voor de optredens van de leerlingen
open gaan.
Om 18.35 uur zullen alle kinderen een optreden verzorgen in de hal.
Rond 18.45 uur is het feest weer afgelopen en kunnen alle kinderen weer opgehaald worden/ mee naar
huis. De kinderen van onderbouw moeten worden opgehaald in de klas door de ouders. De kinderen van
de midden-en bovenbouw maken met hun ouders hierover een afspraak.
Dit jaar krijgen alle leerlingen een wegwerpschaal mee naar huis en vragen wij alle ouders iets lekkers te
maken. Ouders met meerdere kinderen op school willen wij vragen hun portie te verdelen.
Je kunt de gerechten, met aangeniet strookje, op woensdag 19 december tussen 17.15-17.30 uur
brengen. De leerkrachten zullen deze zelf klaarzetten in de verschillende klassen.
Alle kinderen moeten op maandag 17 december een bord, beker en bestek meenemen naar school en
graag voorzien van naam in een tas.
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“Kerst-knutsel, -spel, -dans en –nog veel meer ochtend”
Donderdag 20 december, de ochtend na de kerstviering, is er voor alle leerlingen een ochtend met allerlei
kerstactiviteiten. Voor de begeleiding van deze activiteiten kunnen we wel wat hulp gebruiken van ouders.
Via de klassenouders kan je je opgeven om mee te helpen. Bovendien zijn we op zoek naar genoeg
brandhout om een vuurtje te maken en er broodjes op te kunnen bakken. Het brandhout kan aangeleverd
worden bij Eugène.

HVO over dieren
In de afgelopen periode hebben we het over dieren gehad. In het reguliere lesprogramma leren kinderen
ook al van alles over dieren, maar bij HVO denken we na over hoe mensen met dieren zouden moeten
omgaan.
Leerlingen hebben ondermeer nagedacht in welke mate de volgende typeringen bij henzelf passen:
• Ben je een dierenvriend? Wat zijn de leuke en ook minder leuke kanten van huisdieren?
• Ben je een dierenbeschermer? Mag je dier worden afgepakt als je er niet goed voor zorgt?
• Ben je een vleesliefhebber? Vind je het goed om dieren op te eten?
• Ben je een milieubeschermer? Als je weet dat het houden van veel dieren heel slecht is voor het
milieu, wil je dan minder gebruik maken van dierlijke producten?
Dieren worden al eeuwenlang gebruikt om mensen te vermaken. Denk aan de Romeinse arena’s en aan
het circus. We hebben enkele hedendaagse acts met dieren bekeken en nagedacht of ze goed of minder
goed zijn voor mens en dier.
Tot slot hebben we gekeken op welke manier dieren mensen ook kunnen inspireren, bijvoorbeeld in
klassieke muziek en de leerlingen hebben enkele eigenschappen van dieren uitgekozen die ze zelf ook
wel graag zouden willen hebben.
Met vriendelijke groet, Stefan Grubben (docent HVO)
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Typetuin voor 6 t/m 8,
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de typecursus van de Typetuin.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra
voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid
beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee
de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.
Startdatum: maandag 11 maart 2019
Lestijd: 16:00 tot 17:00 uur
Leslocatie: Afhankelijk van de aanmedlingen per locatie, of De Zandberg, of de
Lange Voren.
• De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
• Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
• Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
• Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin
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Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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