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December
Birthdays!
2 - Noah
3 - Feyza en Lena
4 - Kardelen
5 - Baran (PO)
6 - Lila
9 - Dila
12 - Jaymie
14 - Hira en Anis
16 - Yara
17 - Gino
20 - Anvar en Rink (PO)
21 - Joey
23 - Keano
28 - Hamza
29 - Demir

WELKOM IN HET KINDCENTRUM
basisschool
Ruya is bij ons op school gestart. Rink
gaat deze maand starten. Wij wensen
Ruya en Rink heel veel plezier.

Wij wensen u fijne
feestdagen en alvast een
gelukkig nieuwjaar.
KINDCENTRUM DE VLINDER

School
Kijkochtenden
Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 december
hebben we onze tweede ronde voor de kijkochtenden.
Dit keer ook via een livestream van Microsoft Teams.
De leerkrachten versturen via de Parro App de link om live
mee te kijken. U kunt de Parro App ook via website
openen: talk.parro.com

Feestelijke maand december
Ieder jaar staat december in het teken van gezellig
samen zijn. Corona zorgt ervoor dat we met zijn
allen op zoek moeten gaan naar een creatieve
oplossing. Zo hebben we met het team geen fysieke
kerstborrel, maar een online kerstborrel met een
spelelement.
Sinterklaas heeft vandaag een bezoekje gebracht
aan ons Kindcentrum. Sinterklaas had gelukkig zijn
schoenen op tijd teruggevonden. Wat heeft hij
genoten van de prachtige optredens van de
peutergroep en groep 1 t/m 5! De kinderen van
groep 6 t/m 8 hebben surprise of het dobbelspel
gespeeld. Sinterklaas bedankt voor alle mooie
cadeautjes!
Onze kerstviering vindt dit jaar op vrijdag 18
december plaats i.p.v. donderdag 17 december.
Juffrouw Anne, juffrouw Maartje en juffrouw
Mariëlle (peutergroep) zijn samen met de OR druk
bezig om een sfeervolle kerstviering te organiseren.
Binnenkort ontvangen jullie meer informatie.
Via deze weg willen iedereen alvast hele fijne
kerstdagen toewensen en een gelukkig 2021!

WIST U DAT...

... de informatie avonden voor het Voortgezet
Onderwijs in Hofdael dit jaar niet door gaan?
... GROEP 8 DINSDAG 8 DECEMBER EEN
BEZOEKJE GAAT BRENGEN AAN HET
STRABRECHT COLLEGE
... De vlog van het IVN bosje online staat? U kunt
hem vinden met onderstaande link:
https://www.ivn.nl/provincie/noordbrabant/nieuws/voedselbosjes-op-brabantseschoolpleinen

School
Koffie-uurtje
Het eerste digitale koffie-uurtje van december. Wendy heeft samen met de ouders gesproken over de volgende
punten:
Ventilatie in de klas: we hebben vier ventilatiemeters op school. Deze meters rouleren per week. De ramen staan
open en de buiten deuren hoeven niet continue open te staan om een 'groene' waarde te behouden. Over de
hele dag hebben we bijna altijd 'groen' en af en toe 'oranje'.
Bij de groepen 6 t/m 8 hebben ze zelf de keuze om te dobbelen of surprise te doen.
Voor de kerstviering starten we gezamenlijk met een ontbijt, wat verzorgd wordt door de OR. Daarna wordt het
kerstspel gespeeld door leerlingen van alle groepen. Tussen de scenes door zingen we gezamenlijk kerstliedjes.
Na de fruitpauze heeft iedere groep eigen sfeervolle invulling in de groep.
De school heeft voor 31 kinderen een speciale subsidie ontvangen voor het inhaal en ondersteuningsprogramma
voor Corona. De ouders van deze betreffende kinderen worden hiervoor deze week geïnformeerd.
Vandaag hebben we voor het eerst van dit schooljaar voor een groep geen leerkracht. We betreuren dit en
hopen dat dit in toekomst niet nodig is.
Voor ouders is het rondom het oriënteren van VO scholen even zoeken. Groep 8 gaat zelf een bezoekje brengen
aan het Strabrecht College en Aloysius de Roosten. Helaas zijn er maar weinig scholen die basisscholen in dit
tijdperk ontvangen. Ouders zullen zelf heel goed op de websites van de VO scholen moeten kijken wat er
allemaal mogelijk is, bijv. minilessen, persoonlijke rondleiding, etc.
Het volgende koffie-uurtje is dinsdag 5 januari. Dit keer ook online. Wendy zal de 'vergaderlink' met alle ouders
delen. Ouders hoeven hierdoor zich zelf niet aan te melden, maar kunnen altijd aansluiten.

Kiva Thema 4
Onderbouw ‘Iedereen is uniek’ : Thema 4 staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. Jullie

kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met
kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en
iedereen mag er zijn!

KiVa regel:

We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
Bovenbouw: ‘Plagen, ruzie of pesten’: We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een

groep. Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend
gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel
van oefeningen leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin
gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt

KiVa regel:

We willen dat pesten stopt!

School

Peuteraanbod
Jarigen

Baran is jarig op 5 december. Hij wordt dan 3 jaar. Rink
is jarig op 20 december en Giano op 3 januari. Rink en
Giano worden allebei 4. Allemaal van harte gefeliciteerd
en een hele fijne verjaardag gewenst. Rink en Giano,
veel plezier en succes op de basisschool.
Namen in rugzakken en jassen.

Veel ouders zetten de naam van hun peuter in
de rugzak en in de de jas. Daar zijn we blij mee. Toch is
het nog steeds zo dat er jassen zijn zonder naam. Niet
alle peuters herkennen hun eigen jas, sjaal en muts.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om overal de naam
van uw kind erin te zetten. Bijvoorbeeld op de label van
hun jas, muts, en rugzak.
Thema Sinterklaas en kerst

Op het peuteraanbod zijn we nog druk bezig met het thema sinterklaas. Er zijn mijters en pietenmutsen
gemaakt. Het pietengymliedje wordt geoefend, zodat we kunnen optreden voor Sinterklaas. Ook wordt er allerlei
lekkers gebakken door onze peuters. Met gymmen hebben de peuters een heus pietendiploma gehaald, zo
goed konden ze klimmen, pakjes gooien en springen. Er is ook druk geteld met pepernoten. We hebben
gekeken wat veel is en weinig. En wat de minste en de meeste zijn. En daarna hebben we natuurlijk alles lekker
opgegeten.
Maandag 7 december zijn de Sint met zijn pieten terug naar Spanje en gaan we nog 2 weken aan Kerst werken.
Op vrijdag 18 december hebben we een kerstlunch voor de kinderen.
Kerstvakantie

De kerstvakantie is van 21 decmber t/m 1 januari. Het peuteraanbod is dan gesloten.

Mooiste tekening

groep 7
Heb jij ook zo'n mooie tekening? Of een leuk verhaal? Of iets anders wat je wilt
delen? Stuur dan een mailtje naar juf Yvet

