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Agenda

Datum
18-12
20-12
21-12
07-01

Janiek
Niels

dec. 2018

Activiteit
Kerstfeest in het Noorderlicht
Kerstbrunch
Kerstvakantie
Weer naar school

13 november
19 december

Jarigen
Janiek is in november bij ons in de groep gekomen.
Van harte welkom Janiek en veel plezierbij ons in groep 1

Nieuwe
kinderen
Dit hebben
we gedaan
en gaan we
doen
De nieuwe
school

Gym

In november hebben we de eerste fase van DORR afgerond. De kinderen hebben
hiervoor heel hard gewerkt en goed hun best gedaan.
Wat was het weer spannend met Sinterklaas. We hebben er op school veel over gewerkt
en gespeeld. Op 5 december was de Sint bij ons op bezoek. Het was erg gezellig en we
hebben weer van Sint en zijn pieten genoten.
Nu op naar kerst. We leren een prachtig lied dat we op het kerstfeest in de kerk mogen
zingen. Ook komt opa Knoest bij ons op het kerstfeest en verteld ons het verhaal van de
geboorte van Jezus, de zoon van God.
En natuurlijk werken we over kerst in de klas.
Eindelijk was het zover: 23 november, de opening van de nieuwe school.
Wat hebben we een geweldige dag gehad. Eerst het wachten op meester Jan met z’n
parachute, het prachtige schoollied, de workshops, het samen eten. En natuurlijk
’s avonds al die papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes die op onze school
kwamen kijken.
Eigenlijk was het een SUPERDAG!!!!!
Eindelijk is het gym-/speellokaal klaar. We mochten naar de pietengym. Ook hebben we
al met een meester gegymd en er heerlijk gespeeld, dat we naar het bos gingen en van
alles onderweg hebben gedaan.

Brengen
van de
kinderen

We zien al dat de meeste kinderen zelfstandig de klas binnen komen.
Geweldig!
Wat went dat snel en het geeft even wat meer rust in de klas.

Op donderdag 10 januari staat juf Joan voor de groep. Juf Henny is dan wel op school,
maar doet administratieve taken.

Juf Joan
Kerstbrunch

Op donderdag 20 december hebben we de kerstbrunch op school.
We eten dan aan het eind van de morgen samen met de kinderen in de klas.
Allerlei lekkere dingen!
Vanaf 13.00 uur zijn de kinderen vrij en begint voor hen de kerstvakantie.
Op deze morgen mogen de kinderen speelgoed meenemen naar school.

Kerst-

De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op. Er is veel gebeurt de afgelopen tijd.
Nu tijd voor iedereen om een poosje uit te rusten en weer bij te komen.
Namens de kinderen van groep 1, juf Jennie, juf Joan, juf Wianka, Juf Jeanine en juf
Henny wensen we u goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2019

vakantie
Juf Jeanine

Zoals u wel hebt gezien en gehoord hebben we de laatste weken extra hulp gehad in de
klas. Juf Jeanine was bij ons in de groep.
Juf Jeanine is er tot de kerstvakantie, daarna gaat ze naar de instroomgroep.

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u belt, komt of mailt, om een
afspraak te maken. Hierdoor
kunnen we beter de tijd
nemen.
Op het plein en in de klas willen
we ons graag richten op de
kinderen.

Op dinsdag-, woensdag-, en
vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.
Jennie van Keulen
Ma., di
jvankeulen@kindcentrum
deschaapskooi.nl
Henny Puttenstein
Woe, do, vr.
hputtenstein@kindcentrum
deschaapskooi.nl
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