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Kalender
14 december
19 december
19 december
19 december
21 december
22 december
25 december t/m
05 januari 2018
08 januari
09 januari
Vanaf 15 januari
16 januari

Teamvergadering
Kerstcircuit groep 1 t/m 8 o.a. kerstbakjes maken en knutselen
Schoolconcert Lindecollege groep 1 t/m 8 in het Buurthûs
Vanaf 18.30 uur wordt oud papier opgehaald
17.30 uur - kerstdiner
Kerstschoolkrant komt uit
Kerstvakantie
Weer naar school en luizencontrole
Team Fides training
Cito toetsen groep 2 t/m 8
Muziekles juf Hanneke

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie start in groep Chayenne Tuhumury in groep 6/7/8.
Zij verhuist van Oldeberkoop naar Noordwolde en komt bij ons in groep 6.
Veel plezier en succes op je nieuwe school en in je nieuwe groep.

Concert van schoolorkest Linde College
Dinsdagochtend 19 december 2017 gaan we naar een muzikaal optreden van het schoolorkest van het
Lindecollege. Het vervoer wordt geregeld.

Nieuws van de Oudervereniging
Kerstdiner
Op 21 december begint om 17.30 uur het kerstdiner van OBS De Velden, alle kinderen zijn van harte
welkom in hun mooiste feestkleding.
Een diner is natuurlijk niet compleet zonder lekker eten. In een eerdere mail is het al aangekondigd, in
de hal van de school hangt een lijst met gerechtjes. We vragen alle ouders/verzorgers om bij één of
meer vakjes de naam van je kind(eren) neer te zetten en iets lekkers te maken voor deze gezellige
avond. Invullen kan tot en met woensdagochtend 20 december a.s. De gerechten kunnen om 17.15 uur
gebracht worden.
Om 18.45 uur mogen de kinderen weer opgehaald worden en is er vanaf 18.30 uur een warm onthaal
op het plein met koffie, thee, chocolademelk of glühwein.
Vragen kun je mailen naar ov@obsdevelden.nl of stellen aan één van de ov leden op school.
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Penningmeester OV: melding incasso.
Het tweede deel van de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreis voor schooljaar 2017-2018
wordt rond 04-01-2018 via automatische incasso van u rekening afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen
voor diegene die een machtiging hebben afgegeven.

Sinterklaas
We kunnen weer terugkijken op een heel geslaagd feest.
Wat een verrassing dat Sinterklaas vrijdag 1 december jl. met de camper van fam. Mensink naar school
werd gebracht. Sinterklaas had de slaap nog niet uit….. Nadat Sinterklaas door de kinderen wakker werd
gemaakt werd hij in De Binnenhof nog even welkom geheten door alle kinderen van de school en de
aanwezige ouders. Daarna bracht hij aan alle groepen nog een bezoek.
Aan het eind van de ochtend werd hij door groep 1 t/m 5 weer uitgezwaaid
Foto’s van deze ochtend staan ook op onze website.

Kerst:
Dinsdag 19 december hebben we een gezamenlijke kerst-knutselochtend.
Willen jullie voor de kinderen in een tas ( broers/zussen graag een eigen tas)
voorzien van naam meegeven:
- een bakje met natte/vochtige oase,
- takken/kerstgroen voor de versiering van de bakjes
- eventueel wat kerstversiering
- een kaars o.i.d.
- een extra plastic tas met naam erop
(Extra groen en extra bakjes zijn altijd welkom)
Donderdag 21 december hebben we het kerstdiner met alle groepen.
Deze avond begint om 17:30 uur.
Vanaf 17:15 uur kunnen de kinderen naar binnen en hun plekje zoeken.
Voor deze avond hoeven de kinderen zelf niets mee te nemen.
Voor bord, beker en bestek wordt gezorgd.
Voor de ouders is er vanaf ongeveer 18.30 uur iets lekkers te drinken op het plein.
Jullie krijgen een seintje wanneer (ongeveer 18.45 uur) jullie de kinderen kunnen ophalen.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Momenteel werken we over Kerst. Centraal deze twee weken staat het boek: Lieve
boze wolf. Hoe kan een boze wolf toch aan het eind van het verhaal een lieve wolf
worden? We spelen spelletjes met elkaar, zingen kerstliedjes en luisteren naar
kerstverhalen.
De kleuters hebben samen onze kerstboom versierd met allerlei kleuren ballen: een
mooi bont geheel!
Volgende week gaan de gymkleren weer mee naar huis, neemt u ze de maandag na de
kerstvakantie (uitgewassen) weer mee terug naar school? Kijkt u ook even of de
gymkleren en de gymschoenen (het liefst met een stroeve zool) nog passen?
Na de kerstvakantie gaan we werken over de winter, centraal staat o.a. het boek:
Kikker in de kou.
Letterdoosje
Alle kinderen van groep 2 hebben het letterdoosje al een keer meegenomen naar huis. In ons
lettermapje zitten al de letterbladen van l (lijf), b (boek), t (tak), l (lampion), s (sint maarten en
sinterklaas), p (piet) en k (kerst). In de klas doen we allerlei spelletjes met de letter(s).
De tweede week na de kerstvakantie gaat het letterdoosje weer mee. Dan de letter w van winter.
Gymles
Vanaf 18 januari 2018 komt juf Karen (buurtcoach) vier keer op
donderdagochtend een gymles verzorgen in De Binnenhof. Wij hebben
er zin in!!
Spullen meenemen
Voor alle kleuters
geldt na de kerstvakantie: alleen op maandag – en/of donderdag mag je
iets laten zien in
de kring. Neem je hetzelfde mee dan besteden we hier geen aandacht aan.

Groep 3, 4 en 5
Om in de kerststemming te komen, hebben we mooie kerststerren gemaakt. Tevens
zijn we bezig om naast onze kerstboom die in de klas staat, ook een kerstboom van
sterretjes te maken, Het resultaat is hopelijk volgende week te bewonderen!
Op 18 januari en 1 februari 2018 krijgt de groep gymles van juf Karen (buurtcoach)!
We zullen een spelles en een toestellenles gaan doen.

Groep 3: We leren steeds meer letters en klanken. We laten elkaar nu ook de letters
in ons letterdoosje lezen en maken zelf steeds langere woorden. Worden de teksten
van de week thuis ook voorgelezen en mooi bij elkaar bewaard? We kunnen tellen tot 100, en leren dit
nu ook schrijven! Ook het klokkijken gaat steeds beter! De hele, halve en de kwartieren komen aan bod.
Groep 4 en 5: We doen sinds kort lessen samen. We starten gezamenlijk met de lessen taal en spelling
en gaan vervolgens op ons eigen niveau aan het werk. Zo kunnen we mooi van elkaar leren. Groep 5
krijgt sinds kort ook rekenlessen van juf Chantal, samen met groep 6.
Denkt u aan het meenemen van de gymkleding voor de kerstvakantie?
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Groep 6,7 en 8.
We zijn in onze groep druk bezig om de ramen te beschilderen in het thema kerst en
de kerstboom is door de kinderen versierd. We zijn al helemaal in de kerststemming.
De Sinterklaasviering in onze klas was een groot succes. Echt alle kinderen hadden
hun best gedaan om een mooie surprise te maken en een gedicht. Compliment voor
deze klas. Wat een plezier hebben we gehad. Dit konden we met recht een topdag
noemen.
Groep 8 is op bezoek geweest op het Terracollege. Ik wil de ouders die voor het vervoer gezorgd hebben
hiervoor van harte bedanken.
Vrijdag 12 of vrijdag 19 januari zullen de doedagen van het Lindecollege plaatsvinden. Ook hiervoor
zoeken wij weer ouders die willen rijden. Zodra we weten op welke dag we ingedeeld worden,
ontvangen jullie hierover bericht en zullen we vragen wie er zou kunnen rijden op die dag. U kunt als
ouder dan ook meelopen op de doedag. Op deze manier maakt u gelijk kennis met de eventuele nieuwe
school van uw kind.
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