Agenda:
Schoolkrant

december ’16
Jarigen van de maand december:
2: Ismaïl
7: Mattia( KO3)
11: Ghislaine
14: Thieme en Ynse ( LO2)
15: Aulii ( KO2)
18: Thijs ( LO5)
22: Yana ( LO2)
23: Janneke ( LO3)
25: Issa ( LO2)
28: Lily ( KO2)
29: Doris ( LO6)
En wist je dat Leander ( LO5) ook jarig was in november ? Namelijk de 15e. ☺

Belangrijke data januari ’17:
10: rapport LO/ oudercontact LO en KO + infodag nieuwe leerlingen
16: klas Kristie : Rolle Bolle
24: klas Rabia : wetenschapsdag
28: Pastadag!!!!!!

Kleuters Nath
Weer een maand omgevlogen We mochten een nieuwe kleuter welkom heten , nl Jesus.
Ook kregen we hoog bezoek van de Sint en hij bracht ons leuke geschenkjes. Nadat de
Sint terug vertrokken was naar Spanje begonnen we aan onze nieuwjaarsbrief en
knutselwerkjes voor kerst. We hebben ook weer een atelier gehad samen met de kleuters
van Ann. Er was ook een wendagje voor de instappers in januari en dan verdubbeld het
aantal van ons klasje. Wij willen nu iedereen alvast een fijne vakantie wensen en de beste
wensen voor het nieuwe jaar.

Kleuters Ann
Wat is december snel omgevlogen! De maand begon met het feest van Sint en zijn pieten en
eindigde met ons gezellige kerstfeestje in de klas.We vierden ook nog de verjaardag van Aulii en
Deanne kwam een week stage doen in onze klas. Zo gingen we samen naar het huis van Nelke
kijken, want daar is al heel hard gewerkt! Wij hielpen Dries met het sorteren van de vele soorten
schroeven. We hebben ook nog lekkere koekjes gebakken, nieuwjaarsbrieven geknutseld, veel
getekend, geschilderd, geplakt en gespeeld natuurlijk. Nu gaan we genieten van een welverdiende
vakantie, we zien elkaar terug in 2017. Fijne feesten allemaal ☺
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Kleuters Kristie / Els
Deze maand hadden we maar 1jarige: Mattia.
We hebben bezoek gehad van de Sint en zijn pieten, wat was dat leuk.
Hierna zijn we op stenentocht geweest. We hebben stenen gezocht en deze gewassen,
geschilderd, er mee gespeeld in de zandbak en op de letter van onze naam gelegd.
Toen hadden we een stagiaire in de klas: Rebecca. Samen met haar hebben we een leuke
musical gemaakt over Jurre de sneeuwman die op zoek gaat naar Kerstmis.
We hebben deze maand de letter ‘K’ geleerd. We vonden heel veel woorden die hier mee
beginnen.
We hebben samen een groot kunstwerk gemaakt, We kijken allemaal naar het vuurwerk en
willen jullie zo een Gelukkig Nieuwjaar wensen!
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Eerste leerjaar Kirsten
Wat hadden we lang uitgekeken naar het bezoek van Sinterklaas op onze school. We leerden een leuk liedje en
konden niet wachten om het aan de lieve Sint te laten horen. Meester Giovanni zorgde voor de extra muzikale
touch met zijn accordeon ☺.
In december gingen we ook met ons klasje naar ‘ De Maten ‘ om onze zelf ontworpen bootjes te water te laten en
na te gaan als Sinterklaas geen natte voeten zou krijgen. Twee dikke duimen voor onszelf want … alle bootjes
dreven en waren echt wel stevig gemaakt.Als afsluiter van de spannende Sinterklaasweken speelden we in
groepjes een superleuke pepernotenquiz en schreven we erg mooie vrije teksten over Sinterklaas. Daar was hij
heel erg blij mee, want we kregen post terug: een lieve brief en een toffe zoekposter.
Heel graag tot in 2017 ☺! We wensen iedereen supergezellige feestdagen en een spetterend oud op nieuw…

Tweede leerjaar Martine en Kathleen
In de maand december werkte het 2de leerjaar hard aan een leuke klassfeer. Ze deden
allerlei leuke activiteiten om wat beter met mekaar te leren omgaan. Zo leerden ze
bijvoorbeeld over de dieren in de stad van Axen. We sloten de maand leuk af met
kerstkaartjes te schrijven en die rond te brengen in de buurt van de school.
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Tweede graad Marjan
We hebben deze maand gewerkt aan ons project over de mijn. We begonnen met een bezoek aan het
mijnmuseum van Beringen en daarna hebben we in de klas nog veel opgezocht en geleerd over de mijn. Het
resultaat op het einde van ons project was echt PRACHTIG!! Alle ouders en grootouders hebben kunnen
meegenieten in ons eigen mijnmuseum. Dit was echt een groot succes!!!
Jammer genoeg hebben we deze maand ook afscheid moeten nemen van Elif. Ze is verhuisd naar Turkije. We
missen haar heel erg maar we gaan haar nooit meer vergeten! Gelukkig hebben we er ook een nieuw kindje bij:
welkom in onze klas, Ela!!Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie, prettige feestdagen en alvast een gelukkig
Nieuwjaar! Tot volgend jaar!

Derde graad Rabia
Joepieeeee!!! De toetsen zijn gedaan;) En dat moest gevierd worden! De laatste schooldag van
dit jaar sloten de kids af met een heuglijke party in de klas. Nadat ze alle cadeautjes uitgepakt
hadden, stond iedereen al te swingen en te shaken! Mmmhh, lekkere hapjes en wat drank
hoorden er natuurlijk ook bij. Veel plezier met de gelukskoekjes! De derde graad wenst jullie
spetterende feestdagen met veel liefde, een goede gezondheid, eeuwige vrede en bergen
geluk!!! Hopelijk komen onze wensen dit jaar allemaal uit;) Happy 2017!!!!!!!!
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