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AGENDA
Datum
28 november
4 december
11 december

Activiteit
Kinderen vrij
Sinterklaas en de Pieten op school
MR vergadering

Doe-ochtend RSG
Groep 8 is donderdag naar de doe-ochtend van de RSG geweest. Eerst werden we
ontvangen in de gymzaal, waarna we in kleinere groepen uit elkaar gingen. Deze ochtend
hebben de kinderen geproefd aan 5 verschillende vakken. Dit waren de vakken beeldende
vorming, science, Frans, wiskunde en gym. Ook konden ze van alles over het voortgezet
onderwijs vragen aan 2 brugklassers die de groepen begeleiden. Het was een erg leuke
ochtend. Ouders die gereden hebben bedankt.

Groepen 5 en 7 naar Sprookje Ali Ben Hassan
Vanmorgen zijn de kinderen van de groepen 5 en 7 naar het sprookje geweest in het
dorpshuis van Ter Idzard.
Ze zijn hier heen geweest omdat meester Yme aan dit sprookje meedeed. Hij was één van de
lakeien. De kinderen vonden het natuurlijk super van meester Yme. Ze hebben dan ook
genoten!
In Wolvega en omstreken wordt nog steeds ieder jaar een sinterklaassprookje opgevoerd
door de leerkrachten. Jaren geleden was in Noordwolde dit ook altijd het geval. Maar door
te weinig spelers is dit gestopt. Jammer!

Kerst

Dit jaar zullen we op donderdag 20 december het kerstfeest vieren. De exacte tijden zullen
we u in een later stdium melden, maar u kunt alvast wel rekening houden met het volgende:
Op donderdag 20 december zijn de kinderen om 11:45 uur vrij. ’s Avonds zal het feest plaats
vinden.
Op vrijdag 21 december zijn de kinderen om 11:45 uur vrij om te gaan genieten van de
kerstvkantie.

Schoolfruit
Vanaf deze week krijgen we weer fruit op school omdat we meedoen aan het EU-schoolfruitproject.
De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag, donderdag en
vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven. Het weekmenu voor
de komende week is als volgt:
woensdag
donderdag
vrijdag

21-11
22-11
23-11

waspeen
banaan
peer

Nieuws uit de bibliotheek – november

Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel boeken over dit feest geschreven. Hieronder een paar
tips:
Groep 1 en 2 De zus van Sinterklaas – Tiny Fisscher
Wist je dat Sinterklaas een zus heeft? Ja heus, een tweelingzus zelfs!
Niet veel mensen weten dat, want Klaasje blijft elk jaar
noodgedwongen achter in Spanje. Maar dit keer is ze het beu: ze wil
ook wel eens met de pakjesboot mee naar Nederland en cadeautjes
uitdelen. Sinterklaas vindt dat natuurlijk maar niks, dus bedenkt
Klaasje een list. Klaasje sluit Sinterklaas op en doet zich voor als de
goedheiligman - wat niet zo moeilijk is, omdat ze erg op elkaar lijken.
Een tijdlang weet ze iedereen om de tuin te leiden, maar al is de
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. In een speedboot, in dit geval...

Groep 3 en 4 Het kleinste pietje – Sjoerd Kuyper
Broes’ vader werkt als piet voor Sinterklaas. Als het pietenpak van de
stomerij komt, weet Broes dat het weer Sinterklaastijd is. Heel graag
wil hij zelf ook vriend/piet van Sinterklaas worden. Hij verstopt zich in
de bus die alle moeders en vaders die ook piet zijn, komt ophalen.
Sinterklaas weet maar een oplossing: dat Broes ook een piet(je)
wordt. Dit vriendelijke prentenboek is een zelfstandig vervolg op 'De
vrienden van Sinterklaas', waarin de traditionele Zwarte Piet niet
meer voorkomt. De pieten zijn vrienden van Sinterklaas en kiezen als
schmink hun favoriete kleur.
Groep 5 en 6 De Pakjespiraat – Reggie Naus
Billy Donderbus en Michiel Brugman zijn vrienden en buren. De
Donderbussen zijn piraten en hebben een hekel aan Sinterklaas. Bij
piraten worden stoute kinderen beloond, maar Sint doet precies het
omgekeerde. Dus barricaderen ze hun woning. Opa D. heeft aan alles
een hekel, is onbehouwen, zuipt en is agressief. En pakjesavond is
voor hem de ergste avond van het jaar. In de buurt wordt
gedemonstreerd door mensen die voor en tegen Zwarte Piet zijn. Opa
gaat als Sint verkleed op rooftocht bij de andere buren van Billy. Hij
steelt en slaat de boel aan diggelen. Michiel en Billy proberen hem te
stoppen. Ook de andere leden van de familie Donderbus trachten
hem te vangen. Maar is hij wel te stoppen en door wie? Ook wordt
duidelijk hoe het zo is gekomen dat Pieten zwart zijn geworden en Amerigo wit. Maar krijgen
ze toch een andere kleur?

Groep 7 en 8 De pony van Sinterklaas – Frans van Duijn
Opvallen is niet voor iedereen leuk. Emma Fontein (10) heeft zo haar
redenen om er een hekel aan te hebben. Maar alles wordt anders als
er vlak voor de intocht van Sinterklaas bij haar thuis een pony door
het dak heen stort. Samen met dit hondsbrutale beest, naar eigen
zeggen de koning der dieren, beleeft ze een avontuur waardoor ze
met veel plezier wereldberoemd wordt.

En nog steeds is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis voor iedereen tot 18 jaar en
bovendien boetevrij!

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

