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Weeknieuws

Weeknieuws 18
In dit nummer:
- De beste wensen!

Week: 1
Komende maand:
- Swim2Play: groepen 3 en 5
- Toetsweken

De allerbeste wensen:

Corona perikelen:
We zijn erg blij dat we zonder grote problemen weer zijn begonnen met fysiek
onderwijs deze week. Het aantal besmettingen in en om school valt op dit moment erg
mee, gelukkig. De kinderen in de bovenbouw en de leerkrachten dragen mondkapjes
op de gang, de groepen gaan gescheiden naar binnen en bovenbouw leerlingen kunnen
elke week twee gratis zelftest meenemen. Vooralsnog lijken we met deze maatregelen
open te kunnen blijven. We ervaren het als zeer plezierig dat u meedenkt en niet
zomaar de school inloopt, hoewel dit bij bijzonderheden nog steeds mogelijk is
uiteraard.

Schuurtje
Tot onze grote schrik stond op de vrijdagmiddag voor
kerst het schuurtje in vuur en vlam. Gelukkig was de
brandweer snel ter plekke. Het schuurtje was echter
verloren. Deze week zijn begonnen met de wederopbouw van een nieuwe schuur; dit vordert gestaag!

Baby/dreumesgroep
Fijn dat jullie allemaal weer terug zijn na de kerstvakantie. Hopelijk heeft iedereen
fijne dagen gehad. In de kerstvakantie hebben wij ons hier goed vermaakt. Zo hebben
we een mooie doos met lichtjes gemaakt, een echte
sterrenhemel. De loose parts zijn ontdekt, we hebben
vuurwerk gemaakt met verf en sponzen en we hebben
scheerschuim mogen voelen.
Deze week starten we rustig op en vanaf volgende week
beginnen we met het thema winter. Het weer is al winters, dus kleden we ons al warm
aan als we naar buiten gaan.

Leuk voor thuis:
Begin alvast met het liedje ‘het is winter, bibber, bibber’:
(Laat de kinderen het ervaren door de handelingen ook uit te voeren)

Het is winter, bibber, bibber,
en ik bibber, bibber, bibber,
want buiten is het koud.
Doe je jas aan, bibber, bibber,
Zet je muts op, bibber, bibber,
Doe je sjaal om, bibber, bibber,
en je wanten aan.
Het is winter, bibber, bibber,
en ik bibber, bibber, bibber,
want buiten is het koud.

Peutergroep
Wat is het fijn om alle kinderen weer te zien na de vakantie. Ook zijn er na de vakantie
een paar kinderen naar de basisschool gegaan, ze worden gemist. Deze week beginnen
we even rustig zonder thema. Volgende week starten we met het thema Winter. We
zijn al een beetje begonnen met het aankleden van de groep.

We hebben wat leuk nieuw houten speelgoed aangeschaft voor op de groep, het valt
meteen in de smaak.

Donderdag 20 januari krijgen we om 08.00 uur weer bezoek van het consultatiebureau. Mocht je vragen hebben of tips nodig hebben; dit is de mogelijkheid om ze te
stellen.
Voor ons thema winter zijn we op zoek naar leuke knuffels die daar bij passen. Wie
kan en wil ons daaraan helpen? En als jullie nog snowboots, handschoenen, sjaals en
mutsen over hebben, dan zouden die bij ons welkom zijn.
BSO
Deze lange kerstvakantie is ook weer tot een einde gekomen. We hebben deze
vakantie allemaal leuke activiteiten bedacht voor jullie. Van figuren in hout timmeren
met juf Dionne tot aan koekjes bakken met juf Laura. We hebben met juf Lucia in het
donker een gave disco gehouden, met meester Martijn lekker op pad op zoek naar
allemaal mooie dingen in de natuur. En lekker actieve spellen met juf Julia.
Deze komende 6 weken zijn we bezig met het thema hartje winter. Een prachtig
uitgebreid thema over alle wonderen van de winter. Zo hebben we al meerdere
prachtige knutselwerken op onze groep. Pinguïns, sneeuwpoppen en natuurlijk mooie
sneeuwvlokken.
Nu hopen wij natuurlijk dat er snel een mooi pak sneeuw komt om lekker in te spelen.
Op maandag 24 januari hebben wij weer een kookbso. Zou uw kind ook mee willen
doen dan graag opgeven voor vrijdag 21 januari!
Mocht uw kind op de dag zelf nog meewillen doen en er is plek bij de workshop dan
zult u van ons een berichtje ontvangen wat betreft het ophalen.

