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Levend Water
Week 50

Week 50
Ma 10

10 t/m 14 dec
Muziekles gr. 6-8

Week 51
Di 18

17 t/m 21 dec
Kerstviering in het Trefpunt

Vr 21

’s Middags alle lln vrij

Week 52 en 1

Kerstvakantie

Week 2
Ma 7

7 t/m 11 jan
Nieuwjaarsreceptie 8.30-9.00 uur

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
De Koning wordt geboren
Lied –

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Een historicus schrijft geschiedenis
Lied –

Muziekles gr. 6-8
Do 10

Kerstliederen

Week 51
Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Blij met Jezus
Lied –

Volgende nieuwsbrief

Kerstliederen

Kerstliederen

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Jezus is geboren!
Lied –
Kerstliederen

Verjaardagen
De komende weken is jarig:
22 dec

Sanne Riezebosch

gr.4

We wensen jou alvast een fijne verjaardag.

Week 2
Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Wonderen
Lied –

Nieuw op onze site
www.cbsmastenbroek.nl
•

Deze scheepspraet

•

Foto’s sinterklaasfeest

Bruiloft in Kana / Ps 119 : 1

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Samen is veel leuker
Lied –

Ps 68 : 1

Kerst
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Daarmee is het ook de laatste nieuwsbrief voor
Kerst. In de klassen zullen we de komende weken weer aandacht besteden aan de kerstverhalen en de
liederen. Op deze willen wij samen met de kinderen toeleven naar het wonder van kerst. Het wonder
waarbij God zichzelf als mens aan ons (mensen) geeft.
Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan spreekt alles van het Kerstverhaal over Gods initiatief
tot gemeenschap en verbinding. Dat is wat (Gods) liefde doet. Het herstelt banden, het brengt mensen
samen, het doet ons beseffen dat er een macht is die alles wat we zijn draagt en plaatst in een groter
verband. Gods liefde raakt ons aan, en levenslang ben ik niet eenzaam meer, zoals de psalmist het zingt
(116, berijmd).
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.
Met vriendelijke groet,
Hilbert Koerhuis
Directeur

Nieuws uit groep 1, 2, 4 en 5

Groep 1 en 2
We hebben de afgelopen weken de letter ‘s’ geleerd, van
sinterklaas natuurlijk. In de huishoek hebben we een
sinterklaashuis gemaakt. De kinderen hebben daar heerlijk
gespeeld met een sinterklaaspak en zwarte pietenpakken.
En kijk eens wat voor een prachtige boot we hebben gemaakt!
De aankomende weken werken we over kerst. De kinderen
leren de letter ‘k’ van kerst.
Met taal richten we ons op woorden in losse klanken zeggen en losse klanken samenvoegen tot een
woord. Dat is natuurlijk extra leuk met je eigen naam!

Groep 4 en 5
Groep 4 en 5 hebben ook over sinterklaas gewerkt. Je geeft een groep een doos, knutselmaterialen en
pepernoten en ze maken een prachtige pepernotenmachine! Een leuke, leerzame
samenwerkingsopdracht.
Groep 4 leert de tafel van 6 op school. Het automatiseren van de tafels kan lastig zijn, maar het is wel
belangrijk. Het zal fijn zijn als u thuis ook even kunt oefenen met uw kind. De kinderen van groep 5
hebben ook baat bij herhaling. Groep 5 gaat een stap verder. Namelijk 2 x 6= 12 dus 2 x 60= 120.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

Huiswerkbriefje
De afgelopen weken zijn we bezig geweest om na te denken over hoe we het huiswerk van kinderen
duidelijk communiceren naar ouders toe. Omdat we alle drie voor de klas staan en de een dit vak en de
ander dat vak geeft, hebben we besloten tot een huiswerkbriefje. Op dat huiswerkbriefje staat wat de
afgelopen week is meegeven en op welke manier het moet worden geleerd. En voor welke toetsdatum
het geldt. Zo hebben de ouders het overzicht en weten ze beter wat er van hun zoon of dochter wordt
verwacht. Maar nog steeds moet zoonlief/dochterlief wel het huiswerk en het huiswerkbriefje mee naar
huis nemen natuurlijk :). De huiswerkbriefjes worden op vrijdag meegegeven naar huis. En dat moet de
juf dan weer niet vergeten ;).

Verfschorten
Hebben vaders misschien nog oude overhemden over? Wij zouden graag wat meer verfschorten willen
hebben op school. Bij deze een oproep!

Rots en Water
Water
De rots en watertraining is weer begonnen. We hebben gewerkt aan adem en omgaan met elkaar. Denk
aan sterk staan en je adem bij je buik te hebben. Ook heeft de groep een klasopdracht gekregen. Deze
klasopdracht houdt in dat ze een foto of plaatje van huis meenemen waarmee ze Rots en Water kunnen
uitleggen. Wat betekent dit voor de kinderen? Voor ouders een mooie kans om te inventariseren wat de
kinderen bij Rots en Water leren en hoe ze dit ervaren.

Snoeicursus en kerkbezichting
We hebben onlangs een cursus snoeien gehad van de conciërge
Bert. Hij heeft ons in de klas de basisbeginselen uitgelegd van
snoeien en dit hebben we vervolgens in de praktijk gebracht
door de fruitbomen achter de school te snoeien.
Hierna zijn we naar
de kerk gegaan waar
we een rondleiding
hebben gehad. Bert
vertelde ons veel over de geschiedenis van de kerk, wat erg
interessant was. Aan het eind mochten we zelfs even op
zolder kijken. De meeste kinderen waren hier nog nooit
geweest en kregen nu de kans.

Al met al een erg leerzame middag en we vonden het fijn dat Bert ons begeleidde!

Sinterklaasfeest
Het was weer een geslaagd feest dit jaar, met prachtige suprises, lange gedichten en mooie cadeaus.
Allemaal bedankt voor de inzet. Ook werden er woensdag pietendiploma’s voor de gym uitgedeeld.
Afgelopen vrijdag had meester Sijmen in de sportzaal de ‘pietengym’ klaargezet. Een uitdagend
parcours waar uiteindelijk pakjes door de schoorsteen moesten worden gegooid. Ook kon je
skateboarden en met de jongleerspullen oefenen. Nu gaan we op naar kerst!

Kerstviering
Op dinsdagavond 18 december houden wij onze kerstviering in het Trefpunt. Wij hopen de viering om
19.30 uur te beginnen. De kinderen worden om 19.15 uur in de klas verwacht en gaan dan samen met de
leerkracht naar het Trefpunt.
In het Trefpunt zullen we samen met de kinderen het kerstfeest vieren. Er zullen bijdrages (in zowel
gedichten als liederen) zijn van alle groepen.
Wij willen hierbij alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en alle andere belangstellenden van harte
uitnodigen om de kerst samen met ons te vieren.
Na afloop van de viering zullen wij naar het plein gaan om daar nog chocolademelk te nuttigen en de
kersttasjes uit te delen. Om het plein sfeervol aan te kleden wilden we graag windlantaarns op het plein
zetten. Echter hebben wij er zelf niet genoeg om het gehele plein in de sfeer te brengen. Wij willen u
dan ook vragen of wij, wanneer u er thuis één hebt, deze mogen lenen voor de avond. De uitgeleende
lantaarns (voorzien van naam) kunnen in de dagen voorafgaand aan de viering in het kamertje worden
neergezet. Tevens zijn we op zoek naar lege (jam)potjes, deze kunnen bij de leerkrachten worden
ingeleverd. Bij voorbaat dank!

Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 7 januari willen wij alle ouders uitnodigen voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
8.30-9.00 uur.
Het is fijn om het nieuwe jaar met z’n allen te beginnen en we hopen dat 2019 ook weer een mooi en
leerzaam jaar gaat worden.

Informatieavond
Hierbij even een herinnering voor de informatieavond die op 17 januari wordt gehouden voor onze
ouders. De avond begint om 19.30 uur (inloop met koffie vanaf 19.15 uur). Het wordt een avond die gaat
over onderwijskundige onderwerpen, verzorgd door de leerkrachten.
Komt u ook???

Jeugdsportmonitor
Heeft u de vragenlijst van de Jeugdsportmonitor al ingevuld?

Ja?
Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet.
U hoeft niet verder te lezen.

Nee?
Lees dan onderstaand bericht hoe u mee kunt werken aan dit onderzoek.
Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10 minuten.
In uw gemeente loopt momenteel de Jeugdsportmonitor, een onderzoek naar sport- en beweeggedrag
en leefstijl. Vele scholen uit het basisonderwijs werken mee om de digitale vragenlijst te verspreiden.
Om een betrouwbaar beeld omtrent sport, bewegen en leefstijl te kunnen geven is uw deelname zeer
waardevol. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst.
Link: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deDriemasterMastenbroek
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

