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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

18-12-2018

Agenda
17-12

Viering 4e advent

19-12

Kerstviering op school

19-12

Wedstijd Dansbattle groep 5

20-12

Spelletjesmiddag met de Boekhorst
Gezelschapsspelletjes mee!

21-12

Start kerstvakantie / ’s middags vrij

10-01

Kinderen vrij; Personeelsdag
Tjongerwerven

30-01

Studiedag team, kinderen vrij.

04-02

Leerlingenraad

Kerstviering
Op woensdag 19 december vieren we op
school, in de eigen groep het kerstfeest. U
heeft daarover al eerder een brief ontvangen.
Het is dit jaar dus vooral een kerstfeest voor
de schoolgaande kinderen! Voor de ouders
die hun kind naar school brengen is het niet
de moeite waard om eerst naar huis te gaan
en daarom is er koffie/thee, een
fotopresentatie en wat muziek.

Op onze website zullen we het plan zodra het
klaar is opnemen.
Flessenactie
De flessenactie voor ‘Save the children’ in
combinatie met de foute kersttruien-dag was een
succes. Een mooi bedrag en veel vrolijk
gekleurde en versierde truien

Kerstvakantie
De kinderen krijgen vrijdag vakantie en zijn
vanaf 12.00 uur vrij. Op maandag 7 januari
is de 1e schooldag van het nieuwe jaar.
Wetenschap & Techniek
Na de kerstvakantie gaan de kinderen van
groep 7-8 aan de slag met het project
ENERGIE.

Tijdens dit project kunnen de kinderen m.b.v.
een Energie-box, experimenteren met allerlei
proefjes. Er is ook een spel met vragen over
energie. Naast aandacht voor techniek, is het
belangrijk kinderen te wijzen op nieuwe
energiebronnen, in het kader van
duurzaamheidseducatie.
Ouderavond: Mediawijsheid
Op maandag 28 januari is de jaarlijkse
ouderavond. Omdat we dit jaar zijn gestart
met het BOS-project, is gekozen voor het
onderwerp Mediawijsheid. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan ‘Hoe om te gaan MET en de
INVLOED van Sociale Media, de
betrouwbaarheid van informatie en veilig
internet. Anneke de Jong (bibliotheek
consulent) zal deze avond verzorgen.
De avond zal ongeveer een uur duren.
BOS project
In het kader van het BOS project (Bibliotheek
Op School), hebben de kinderen van groep 5-6
en 7-8 een aantal vragen beantwoord. De
vragen gaan vooral over leesmotivatie en
mediawijsheid. Op grond van deze informatie
wordt een plan opgesteld samen met de
consulente. Na 3 jaar wordt opnieuw een
vragenlijst afgenomen en gaan we kijken of
we ons als school hierin hebben ontwikkeld.

Piet Kooistra zorgde weer voor een aantal
mooie foto’s. Iedereen van harte bedankt!

Vakantieactiviteit Scala Buurtsport
Kom in actie in je vakantie en beleef
verschillende sporten.
* GYM OP DE TUMBLINGBAAN
* VOLLEYBAL
* BADMINTON
Opgeven is niet nodig!
Wanneer: Do 3 januari 14:00 tot 15:30 uur
Locatie: MFA Mejander,
Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop.
Kosten: 1 euro
Wie: Groep 1 t/m 8 In samenwerking met: S.V.
Volleybal, Badminton en Gymnastiek
Het team van CBS In de Kring wenst
iedereen fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

