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Kerstvakantie

Afscheid
Gisteren heeft u kunnen lezen dat mijn werkzaamheden
op school na de kerstvakantie zullen stoppen. Zoals ik
vorig jaar begon, is mijn jaar ook geëindigd; namelijk in
de eerste week van een schoolsluiting. In het jaar
ertussen heb ik met veel plezier met het team en de
kinderen gewerkt. Het was een fijne en een bijzondere
ervaring om de school in ook een bijzondere tijd te
mogen leiden. Ik heb een zeer hard werkend team
gezien met hart voor uw kind(eren). Ik heb alle kinderen
leren kennen en ze hebben een plekje in mijn hart
veroverd. Ook heb met een flink aantal ouders
kennisgemaakt. De vervangingsperiode duurde al met
al langer dan in de eerste instantie gedacht werd.
Omdat juf Hannah helaas nog niet terugkeert, kom ik in
de knel met reeds geplande werkzaamheden. Bert
Boers zal na de kerstvakantie mijn taak overnemen en u
zult binnenkort van hem persoonlijk horen.
Voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor het contact, de
gesprekken en het vertrouwen dat er was.
Gelukkig is het afscheid niet helemaal definitief, ik zal
het team blijven begeleiden met een aantal trainingen.
Dat vind ik zelf heel fijn, want in afscheid nemen, ben ik
niet zo goed. Ik wens u hele goede feestdagen toe en
een goede vakantie!
Noodopvang komende week
Volgende week is de school gesloten i.v.m. Corona. Op
school wordt er noodopvang geboden aan gezinnen
waarvan ouders een cruciaal beroep hebben.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de noodopvang
wanneer er bijzondere gezinsomstandigheden zijn. We
willen hier nogmaals de aandacht op vestigen. In
sommige gezinnen zijn er omstandigheden waardoor
drie weken vakantie veel stress oplevert in huis. Dit kan
verschillende oorzaken hebben; gezondheidsredenen,

Start nieuwe schooljaar
spanningen onderling, geldzorgen enz. Mocht u hier
graag gebruik van maken; schroom dan niet. Uitleg is
niet nodig en soms kan het de omstandigheden net even
makkelijker
maken.
Mail
naar
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl wanneer u
opvang nodig heeft.
Peuteropvang “de Tovertuin” is op zoek naar nieuwe
peuters.

We hebben een prachtige speelzaal met mooi
speelgoed en zitten in de W.A. Scholtenschool.
We zingen, knutselen, lezen en maken veel plezier.
Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van uw
kind.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij
www.kinderopvangkaka.nl 0512-700240
U kunt natuurlijk ook eens langskomen om te kijken.
We zijn er op maandag t/m donderdagmorgen van
8.30 -11.15 telefoonnummer: 06 23729880

Nieuws uit de groepen
Groep ½

Afgelopen 2 weken hebben we gewerkt rondom het
thema ,,kerst’’.
Samen met de kinderen hebben we de kerstboom
opgetuigd en de klas mooi versierd.
In de huishoek was een echt kerstmanpak met een jas,
een riem, een kerstmuts en een baard.
Degene die zich daar als kerstman verkleedde mocht
ook met de bel klingelen.
In de kring hebben we regelmatig kerstliedjes
gezongen, soms ook met instrumenten erbij.
Met taal hebben we deze periode geleerd
(kerst)woorden in klankgroepen te klappen, dat doen de
kinderen al supergoed.
Donderdag hadden we onze kerst-high tea.
Aan een mooi gedekte tafel hebben de kinderen van
allerlei lekkere dingen gesmuld, waarna we nog een
kerstbingo hebben gedaan.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed
en gezond 2020 toe!
Groep ¾

Vorige week zijn wij met elkaar druk bezig geweest om
een mega grote kerstboom te schilderen! In groepjes
hebben we samengewerkt. Ieder groepje heeft een deel
van de boom gemaakt. In totaal waren er vier delen van
de kerstboom.
Eerst hebben we met potlood geschetst en getekend:
alle ballen, slingers en anders versieringen werden toen
bedacht en gemaakt. Daarna hebben we dit zo mooi
mogelijk ingekleurd met verf. Samen hebben we op
deze manier een prachtige kleurrijke boom gemaakt.
Hierover komt ook nog een stukje in het eerstvolgende
WDF-krantje. Deze week hing hij in de gang bij onze
jassen, zo konden we hem iedere dag bewonderen.
Fijne feestdagen en vakantie allemaal!

Groep 5/6
We zijn de dag begonnen met rekenen, zodat de
weektaak netjes afgesloten werd.
Ook hebben we het zinnendictee nog gemaakt van
spelling, daarna was het tijd voor de kerstviering.
Nadat er een frisse neus op het plein gehaald was met
afstandsvoetbal (creatieve oplossing van de klas)
gingen we in de klas een placemat versieren voor de
high tea van kerst.
We kregen een kopje thee of ranja en wat lekkere
broodjes, wafels en chocola.
Daarna had juf een kerstquiz gedaan met ons, die toch
nog best lastig was, ook hebben we nog kerstliedjes
bingo gedaan en de kerst sterren afgemaakt. Ze zijn
prachtig geworden. 😊
Sommige kinderen hebben nog een knutselwerkje mee
naar huis genomen.
Ik heb u de groepsfoto al gemaild, daarop kunt u zien
hoe prachtig iedereen eruit zag in de feestkleding…
We hopen dat u fijne dagen tegemoet gaat en ik ben
benieuwd of ik nog een leuke leesbingo foto te zien
krijg in de vakantie:
griethabuitenweg@ultiemonderwijs.nl.
Fijne vakantie allemaal!

