NIEUWSBRIEF 02 december 2021
Agenda

03-12
13-12
24-12
23-12
27-12/07-01
11-01

Sinterklaasfeest
Bestuursvergadering
Kerstontbijt - kinderen ‘s middags vrij
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Kerstvakantie
Bestuursvergadering

Sinterklaasfeest

Welkom op school

Wij volgen met de groepen 1 t/m 4 het
Sinterklaasjournaal. Zoals ieder jaar
gebeurt er weer genoeg tijdens de reis
naar Nederland en in het Pietenhuis.
Dit jaar hebben de Pieten een baby
pietje. In het lokaal van de kleuters
hebben wij een bedje neergezet waar
het baby pietje lekker kan slapen als de pieten bij ons
op school zijn. Baby-pietje heeft zelfs al een keer in
de leeshoek van groep 3/4 geslapen. Daar waren de
pieten heel erg blij mee lieten ze ons per brief weten.
Groep 1/2 heeft in de klas een pietenhuis, waar de
kinderen in de rol van Sinterklaas en Piet kunnen
stappen en waar cadeautjes ingepakt worden. Ook
hebben de kinderen van de onderbouw met hun
groep pepernoten gebakken.

Ryan den Hartog

groep 1

We zijn er bijna! Wie helpt er mee?

Groet namens de kerstcommissie,
stagiaires Myren en Caitlin, juf Marit en juf Loïs

Kerstviering

Wij dachten ‘Corona- proof’ buiten de Kerstviering met
elkaar te kunnen vieren met kinderen en u als ouders,
maar helaas dat kan door de huidige maatregelen ook
niet plaats vinden. De komende weken zijn ook onzeker of we überhaupt iets met Kerst kunnen doen. Toch
doen we een poging. In de klassen
oefenen en zingen wij kerstliedjes.
De kinderen maken allemaal een
mooi lantaarntje en op de laatste
schooldag zullen wij een kerstontbijt organiseren waarbij we lekker
met elkaar eten, drinken, zingen en
naar mooie verhalen en kerstwensen luisteren. Zo hopen we er met
elkaar
ondanks
alle
beperkingen een mooie viering
Vrijdag 3 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas op school. Wat fijn dat de Sint en zijn pieten van te maken. U kunt ook mee/nagenieten, hoe? Dat
hoort en ziet u later nog van ons.
in deze moeilijke tijd toch bij ons langs mogen koDe kinderen zijn vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij.
men. We kijken erg uit naar hun komst!
We zijn er bijna! Nog een 15 stickers te
gaan en dan hebben wij het maximale
aantal ballen gespaard. Het gaat super
goed!! Wie helpt er ons aan de laatste
stickers?
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Spelenkermis

Op 19 november kregen de groepen 3/4 en 5/6 een
compleet verzorgde spelenkermis, verzorgd door vier
jongens van de sportopleiding. De kermis begon met
een dansje, om warm te worden. Vervolgens hebben
de kinderen in groepjes spelletjes gedaan als flessenvoetbal, steltenlopen en een echte skelterrace. Het
was een groot succes en de kinderen hebben genoten!

Streetwise

Dinsdag 23 november waren de vrijwilligers van
ANWB Streetwise te gast. Per groep gingen ze aan
de slag met een onderdeel rondom verkeer. Groep
1/2 heeft in het speellokaal samen met pop Albert geleerd hoe ze zich horen te gedragen in het verkeer.
Ze hebben onder andere geoefend met veilig oversteken en de gordel omdoen in het autozitje. Groep 3/4
heeft in het speellokaal met een elektrisch autootje
geoefend met oversteken en het belang van het goed
dragen van de gordel ervaren. Groep 5/6 heeft op de
straat voor de school ervaren hoe groot een remweg
kan zijn en hebben het belang van een stoelverhoger
geleerd. Tot slot heeft groep 7/8 op een parcours ophet schoolplein met de fiets hun trapvaardigheid op
geoefend. Het was een leuke en leerzame ochtend!

Pietenmorgen

Digitaal Kinderkerstfeest PG Beesd

Vanwege de Coronamaatregelen zal ook dit jaar het
kinderkerstfeest van de Protestantse Gemeente
Beesd digitaal plaatsvinden. Je kunt het Kinderkerstfeest vanuit huis meebeleven op zondag 19 december om 16:00 uur via www.pgbeesd.nl/kerktv. Net als
vorig jaar gaan we er weer een groot feest van maken!

QR Kerstwandeling voor het gezin

Dit jaar organiseren we een Coronaproof kerstwandeling voor het hele gezin. De wandeling kun je op je
eigen tijd met je eigen gezin maken. Vanaf zondag 19
december tot en met vrijdag 24 december kun je dagelijks tussen 14:30 en 19:00 uur bij de pastorie
(Voorstraat 81) een routekaart van de kerstwandeling
ophalen. Bij de routekaart ontvang je een knapzak voor onderweg met daarin alle dingen
die je tijdens je wandeling nodig hebt. De route voert langs
8 plekken in het dorp waar een
QR-code hangt. Bij iedere QRcodes hoort een scène uit een
eigentijdse variant van het
kerstverhaal. Aan het eind van
iedere scène krijgen jullie een vraag of opdracht mee.
Wie de wandeling helemaal heeft uitgelopen en alle
opdrachten heeft gedaan, wacht bij de pastorie aan
het einde een mooie beloning! Wandel je mee naar
Kerst 2021?

Om 8:30 kwamen we allemaal op school. Daar werden we geschminkt en kregen we rode lippen.
Toen we daar klaar mee waren moesten we op onze
plaatsen gaan zitten. Na een poosje begon het eerste
deel in dat deel was groep 1/2 aan de beurt.
We gingen de kinderen ophalen en begonnen aan de
activiteiten. Er waren in totaal vijf activiteiten
Dit zijn de activiteiten die er waren; pietengym, cadeautjes verstoppen, sinterklaasquiz, stoelendans en
memory.
Elk onderdeel duurt 12 minuten.
Als de 12 minuten om zijn komt de juf dat vertellen ze
begint altijd bij het pietengym. Want daar duurt het
langer omdat je eerst je schoenen moet aandoen.
Ook krijg je bij elk onderdeel een paar pepernoten.
En er waren ook een paar onderdelen met muziek dat
maakte het heel gezellig.
Ook hadden we leuke kleurplaten uitgeprint voor als
de kinderen klaar waren met een activiteit.
Aan het einde van deel 1 deden we een groepsfoto
met alle kinderen van groep 1/2 en dat gebeurde ook
bij groep 3/4. We hadden trouwens ook gewoon pauze tussendoor. En toen de kinderen allemaal in hun
eigen lokaal zaten gingen we de diploma´s uitdelen.
Geschreven voor Rosemary uit groep 7/8

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

