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Belangrijke data:











27 november:
5 december:
18 december:
20 december:
20 december:
21 december:

Rapporten
Sinterklaas
lunch peuters 13.00 uur
lunch peuters 13.00 uur
Kerstdiner (avond) gr. 1 t/m 8
Begin kerstvakantie:
’s middags geen school
24 december t/m 4 januari:
Kerstvakantie
23 januari:
Studiedag: school gesloten
Januari 2019: Cito toetsen gr 1 t/m 7
23 januari t/m
23 februari
Voorleesweken

Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Het feest op 5 december
Zoals u weet vieren wij woensdag 5 december het
Sinterklaasfeest op de Zuidwalschool Sinterklaas zal ook
met een aantal Pieten aanwezig zijn!
Om 8.15 uur zijn alle kinderen en leerkrachten buiten op
het schoolplein.
We zingen wat liedjes met de muziek van het orkest en we
wachten op de Sint.
Hoe hij naar school komt weten we nog niet, met een
paard, lopend, met een auto of………..?
Hierbij kunnen ook de ouders aanwezig zijn, dus zorg dat
u ook op tijd bent!!!
Als Sint er is gaan de kinderen allemaal naar binnen om
het feest te vieren met de leerkrachten en kinderen.
Ouders kunnen hier niet bij aanwezig zijn.
De peuters en de kinderen t/m groep 4 vieren dit eerst
met elkaar in de gymzaal en daarna ook in de klas.
Groep 5 t/m 8 vieren het feest in de klas met surprises.
Om 12 uur is het feest op school voorbij en gaat iedereen
naar huis voor de vrije woensdagmiddag.
We hopen dat we weer een leuk Sinterklaasfeest hebben!

Algemeen Nieuws
Taallessen voor ouders op dinsdagmiddag
Er is weer de mogelijkheid voor u om op dinsdagmiddag
naar de taallessen te gaan van juf Annemarie met opvang
voor uw kind.
Luizencontrole
Op woensdag 12 december vindt de nacontrole plaats.
Sinterklaasviering 5 december
rommelpiet op school
Ja hoor, de rommelpiet heeft onze school ook weer
gevonden….. Donderdagochtend 29 november was de
school dicht en kon niemand naar binnen.
Rommelpiet had het druk met heen en weer lopen.
Toen we eindelijk allemaal de school in konden, kregen
we het heel druk met het opruimen van alle rommel die er
overal in school was.
Wat wel heel lief van de rommelpiet was, dat hij voor de
peuters en de kinderen t/m groep 4 een leuk
schoencadeau had meegenomen. Dankjewel Piet!!!

Pinbetaling
De Zuidwalschool probeert ook mee te gaan met de
nieuwe betaalmogelijkheden.
U kunt op de Zuidwalschool betalen met uw pinpas.
Makkelijk en handig voor u!

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Wat een spannende tijd is het toch!! De kinderen genieten
volop.
De schoen is gezet en nu maar afwachten of Piet er iets in
komt doen.
We zijn hard aan het oefenen, zodat we volgende week
een mooi liedje voor Sinterklaas kunnen zingen.
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Groep 2
Wij zijn in groep 2 bezig met het Sinterklaasfeest. De
kinderen pakken cadeautjes in en dit doen zij in de
inpakhoek.
Ze tellen kruitnoten in de rekenhoek, ze spelen de
aankomst van de Sint in de poppenhoek. De kinderen
maken allemaal een verlanglijstje en zingen Sintliedjes.
Wat een feest is het in groep 2..

Groep 5
Spannend, spannend, spannend! In groep 5 hebben we
lootjes getrokken.
Lootjes trekken, wat is dat dan?
Hoe moet dat dan juf? OOOOOoooo, dus ik trek een naam
eruit?
Wat als ik dan mezelf heb?
Ja, zo gaat dat met eerste keer surprises in de klas.
Dus juf, dan zijn wij eigenlijk allemaal pieten, of
hulpsinterklaas?
Ja toch juf? Hij zal wel blij met ons zijn, want dan hoeft hij
niet meer voor ons te zorgen.
O Juf, kan ik dan misschien wel een keer extra mijn schoen
zetten?
Maar hoezo moet ik een cadeau in een cadeau stoppen?
Nee, je koopt een cadeautje in de winkel en dan ga je daar
een verrassing omheen maken.
Een cadeautje is toch al de verrassing. Ja, maar jij maakt
een nog grotere verrassing.
Een verrassing die bij die persoon past die op jouw lootje
staat. Oooooooo, dus als ik een unicorn voor ….puntje
puntje puntje…. maak dan is dat goed…..?
Sssssssssssssssttttttttt!!!!!! Verraad nou niet wie je hebt,
dat moet geheim blijven! Dan kunnen we aan het einde
raden wie, wie had. Dat is een leuk spel. Jaaaa, maar juf
dat gaat dan toch wel heeeel lang duren…..?
Ooooooooo 5 december, hoe lang duurt het nog?
Dan is hopelijk iedereen tevreden met zijn of haar mooie
surprise met de leuke cadeautjes en hebben wij geen
geheim meer, dan weten wij wie, wie heeft en is groep 5
weer een ervaring rijker.
Het maken en krijgen van een surprise, wat een FEEST!!!

Extra lesaanbod van juf Kitty
Op dinsdag krijgt groep 5 extra lestijd. Juf Kitty gaat dan
met kleine groepjes aan het werk op het gebied van
spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen.
Door de kleine groepjes is het voor de kinderen vaak
makkelijker om vragen te stellen en aan te geven of er nog
iets extra's uitgelegd kan worden. In kleinere groepen
doen we ook met enige regelmaat rekenspelvormen.
Op donderdag ondersteunt juf Kitty de leerlingen van
groep 8. Ook daar ligt de nadruk op spelling, rekenen en
lezen. Met spelling gebruiken we de verhaaldobbelstenen
waarmee je het onderwerp van je verhaal kan bepalen.
Daarmee krijg je heel verrassende verhalen
Op vrijdag helpt juf Kitty bij groep 7. Behalve taal, spelling,
lezen en rekenen ondersteunt ze ook bij de creatieve
vakken. Er zijn al prachtige tekeningen met verschillende
materialen gemaakt!

Groep 8
Toetsen en Advies
Wilt u meer informatie over de toetsen en het advies? Kijk
dan op:
http://www.zuidwalschool.nl/naar-de-middelbare-school/
Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij meester
Wouter of meester Frank.

Pietengym
Deze week stond de pietengymles op het programma.
Alle leerlingen van de Zuidwalschool lieten zich van hun
beste kant zien om het felbegeerde pietendiploma
binnen te slepen. Klimmen, zwaaien, glijden en pakjes
bezorgen, iedereen heeft zich weer met veel plezier in het
zweet gewerkt.
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