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Kanjer-info
Zie bijlage
De poster in de bijlage is een kern-oefening. In iedere
groep bespreken we deze poster en daaraan koppelen we
de ‘benzine-oefening’. In een volgende nieuwsbrief meer
daarover.

Gevonden voorwerpen
De groene ton
We zullen de groene ton waarin we onze gevonden
voorwerpen verzamelen voortaan op woensdag buiten
zetten. Op de ‘social hocker’ voor de hoofdingang kunt u
dan voor en na schooltijd even kijken of er nog spullen
van uw kind in zitten.

Verkeerssituatie
Plein ‘open’ voor ouders van de groepen 1-2 en 3
De verkeerssituatie rondom onze (brede) school houd
ook ons bezig. Rekening houdend met allerlei belangen
gaan we vanaf maandag 30-11-2020 a.s. ook de ouders
van onze groepen 1-2 Chantal en Majella/Elly de
gelegenheid geven om bij het ophalen van hun kinderen,
binnen de hekken van ons plein aan de voorkant van onze
school, te wachten op hun kind. Graag gebruik maken
van de trottoirs aan de binnenkant van ons hek, tegen de
beukenhaag aan.
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We verwachten dat het hierdoor minder druk wordt in de buurt van de poorten, dat er daardoor meer
spreiding komt in het verkeer rondom de school en het zodoende dus veiliger wordt.
Wordt vervolgd…

St. Jozef-parochie-nieuws
Informatie ‘Communie’
Beste ouders/verzorgers,
De kinderen van groep 4 hebben de leeftijd bereikt waarop zij kunnen deelnemen aan de Eerste Heilige
Communie. Om u, als ouder(s) van de communicant, wat meer te informeren over de betekenis van de
Communie en het project dat gebruikt wordt ter voorbereiding, sturen wij u een informatiebrief hierover
(zie bijlagen).
Normaal houden we een ouderavond, maar helaas kan dat door de corona-maatregelen niet. Als de
maatregelen het toelaten willen we gedurende de voorbereidingen nog een informatie avond plannen.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Heilige Communie, St. Jozef parochie Oisterwijk – Moergestel

‘Zelfs de Sint werkt thuis’!
Wat gaan we doen op school?
Op donderdag 3 december a.s. vieren de groepen 1 t/m 5 de verjaardag van Sinterklaas. Sinterklaas zal zelf
niet aanwezig zijn dit jaar vanwege de Corona-maatregelen en werkt vanuit zijn huis. Er zal die dag wel
‘contact’ met hem zijn maar dat is nog een verrassing voor de kinderen.
Het zou leuk zijn als alle kinderen (die graag willen) verkleed naar school toe komen.
Vrijdag 4 december a.s. vieren de groepen 6 t/m 8 het Sinterklaasfeest. Zij gaan elkaar verrassen met
surprises.
Groetjes namens Sint en Piet,
Werkgroep Sinterklaas.

Kinderraad
Input Vonderwijs
Beste ouders,
Wij zijn met de kinderraad aan de slag gegaan met Vonderwijs, oftewel het werken in een thema.
Alle kinderen hadden input van zijn of haar klas over verschillende begrippen van Vonderwijs.
We hebben alles bij elkaar gebracht en begrippen voor de Vonder gekozen.
Daar zijn de volgende ideeën uitgekomen:
Themamuur:
Startactiviteit:
Kennisoogst:
Wat wil je leren:
Afsluiting:

Vonderwand
3, 2, 1, Go!
De slimme geitjes
Ontdekken
Finish

Deze begrippen gaan nu terug naar de groepen om te kijken wat ze ervan vinden, voor aanvulling en/of
aanpassing.
Op dinsdag 15 december gaan we aan de slag met de pictogrammen hierbij, zodat straks in elke klas tijdens
een thema dezelfde begrippen en pictogrammen te zien zijn, gemaakt door de Vonder.
Wordt vervolgd…
Groetjes de kinderraad en juf Anne .

Kerstfeest op de Vonder
Jingle bells, jinglle bells…
Sinterklaas is ons land nog niet uit, maar de voorbereidingen voor kerst zijn al in volle gang. Ondanks alle
maatregelen waar we rekening mee moeten houden, denken we met de werkgroep een sfeervolle
kerstviering in elkaar te hebben gezet.
Voor de kerstviering verwachten wij de kinderen op donderdag 17 december tussen 7.45u en 8.00 uur op
school, door dezelfde ingang/poort als normaal, voor een gezellig en sfeervol kerstontbijt. In de week van 14
december krijgen de kinderen hiervoor een (door hun zelf) versierd tasje mee. We willen u vragen om hierin
een lekker (verrassings-)ontbijtje mee te geven voor uw kind. Op school zorgen we voor feestelijk gedekte
tafels met speciale bordjes waar hun ontbijt op gelegd kan worden.
U hoeft geen drinken mee te geven voor deze dag. Voor drinken bij het ontbijt, tussendoor en bij de lunch
wordt gezorgd. Tevens wordt er voor een gezond hapje en een kleine kerstversnapering tussendoor gezorgd.
Het brood voor de lunch moet wel zelf meegenomen worden.
De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur uit.
In de nieuwsbrief van 10 december volgt de uitgebreide informatie.

Veel kerstgroeten!

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

