Nieuwsbrief
december 2017
Beste ouders,
In alle groepen is het thema ‘Podiumparels’ zichtbaar. Toneel en expressie
worden gecombineerd met reken- en taallessen. Ook het Sinterklaasfeest wordt
zoveel mogelijk ingepast in het lesprogramma. Binnenkort vinden er heel wat
voorstellingen plaats.
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Sinterklaasfeest
Nu Sinterklaas weer in het land is, is de
school versierd door de OV en mogen alle
kinderen op woensdag 29 november hun
schoen zetten. Vandaag (vrijdagmiddag)
hebben de kinderen in gezinsgroepen nog
meer versieringen gemaakt.
Voor de groepen 5 t/m 8: maandag 4
december om 8:30 uur surprises inleveren.
Van
15.30
tot
16.00
is
er
een
bewondermoment van de surprises.
Op
dinsdag
5
december
bezoeken
Sinterklaas en pieten het Parelhof 
Alle kinderen gaan eerst om 8.30 uur naar
hun klas. Daarna gaan de peuters, kleuters
en de rest van de groepen tot en met
groepen 5 naar het schoolplein van Zichthof
11. Er zal een gebied afgebakend zijn waar
de ouders kunnen staan om mee te genieten
van ons feest onder het genot van koffie en
thee.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij !
De leeskidz van de AkkerDijk
De leeskidz is een groepje enthousiaste leerlingen die lezen leuk vindt, enthousiast én
nieuwsgierig is.
•
Zij helpen mee in de schoolbibliotheek en zorgen dat de boeken netjes in de kast
staan.
•
Zij gaan helpen het leesplezier aan de kinderen over te brengen om het lezen te
bevorderen. Bijvoorbeeld door boekpromotie, voorlezen en kinderen uit de groepen
3 en 4 helpen met het uitzoeken van boeken voor hun niveau.
•
Zij dragen ideeën aan om boeken te promoten, door b.v. filmpjes te maken, stukjes
in de nieuwsbrief schrijven, mee naar de boekenwinkel gaan om zelf nieuwe boeken
te kopen.
Waarom willen zij bij de Leeskidz horen?
Gwyneth en Mirthe zijn kinderen uit groep 4. Zij houden heel veel van lezen en Gwyneth
wil heel graag gaan voorlezen in een andere klas. Dat gaan we dan ook zeker doen. Mirthe
vertelde mij dat haar moeder zei dat het echt wat voor haar is om een Leeskid te zijn!

Noortje uit groep 5 vindt lezen superleuk en vindt het leuk om bij een groepje te horen en
nieuwe dingen te leren.
Oemnia en Maud zitten in de groepen 6. Oemnia houdt van lezen omdat er vaak fantasie
in boeken zit. Ze vindt het heel leuk om leeskid te zijn! Maud hield eerst niet van lezen,
maar nu is ze er gek op! Ze heeft zelfs een schrijfwedstrijd gewonnen!
Carlijn en Candice zijn de oudste van de groep en zitten in groep 8. Zij willen zich graag
inzetten voor de Leeskidz en willen de jongere kinderen helpen met het uitzoeken van
boeken. Zij kunnen ook boeken reserveren uit een andere bibliotheek voor kinderen die
graag een boek lezen die niet in de schoolbieb staat. Ook gaan zij mij helpen om het
Schoolwise programma uit te leggen in de klassen. Carlijn is gek op boeken met avonturen.
Candice en Carlijn willen de jongere leeskidz helpen met hun taken.
Na de herfstvakantie gaan we allerlei activiteiten doen rondom boeken. Dit kan op school
zijn, maar ook in de bibliotheek op de Waterlandlaan of een bezoek brengen aan een
boekenwinkel. in de volgende nieuwsbrief laten we de kinderen van de Leeskidz zelf aan
het woord!
Vriendelijke groet Kitty van de Weerd, Leesconsulent
Gezonde traktatie

Zoals u weet, promoten wij het gezond trakteren. Op onze
schoolwebsite en op de website www.gezondtrakteren.nl
kunt u allerlei tips vinden.
We spreken iets nieuws met u af: kinderen delen alleen uit
aan hun groep en de leerkracht. De leerkracht krijgt
dezelfde traktatie als de kinderen. Kinderen gaan uiteraard
wel andere klassen rond met hun verjaardagskaart, maar
niet om uit te delen.

Wist u dat:…….
De drinkyoghurt van je kind barst
van de suiker!
 Zoveel suikerklontjes zitten er in
een drankje. Een onderzoek van het
Nederlands voedingscentrum laat
zien dat behalve in water en thee
werkelijk overal suiker zit. Ook
kinderdrankjes met 100 procent
vruchtensap op het pakje bevatten
enorme hoeveelheden. Oplopend van een half klontje suiker van 2 gram in een pakje fruitwater tot
maar liefst 6,5 klontje, dus 27 gram suiker, in sommige yoghurtdrankjes.
Oor voor elkaar hebben
Vanaf maandag wordt in elke groep aandacht besteed aan: oor voor
elkaar hebben. Luister je goed naar elkaar? Houd je rekening met
elkaar? Let je goed op tijdens de instructie?
Dit past bij blok 3 van de Vreedzame School.
Als de groep het goed doet, mag er een woord van het schoollied
worden geplakt op de poster. De groepen 3,4,5 doen samen op
Zichthof 11 en de groepen 6,7,8 doen samen op Zichthof 9. De
kleutergroepen hebben hun eigen poster.

Schaakles
Wat een prachtig initiatief van moeder Rebecca en
zoon
Germain:
schaakles
geven
op
elke
vrijdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur. Of er animo
voor is? Het zat vanmiddag helemaal vol met 16
kinderen, vanaf groep 4. We wensen de kinderen
veel schaakplezier.
Deze vrijdagmiddag was er een breed naschools
aanbod: bovenbouwers waren aan het dansen,
kleuters
aan
het
knutselen,
middenen
bovenbouwers aan het schaken !

Spurd: alle leeftijden

AGENDA
Dinsdag 28 november
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Vrijdag 15 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Maandag 8 januari

Taalcafé op Zichthof 10 (elke dinsdag)
Gr. 5 t/m 8: 8.30 surprises inleveren & 15.30 bewondermoment
Sinterklaasfeest; alle leerlingen om 12.00 uur vrij
KCO 8.30 op Zichthof 10
Kerstfeest op het Parelhof
Vanaf 12.00 uur begint de Kerstvakantie
1e schooldag in 2018; hoofdluiscontrole

