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In de schoolapp kunt u heel gemakkelijk naar
de kalender doorklikken.
Ook is de kalender te vinden op onze website
www.bredeschooldekern.nl onder het kopje
nieuws.

PBS

Komende maand worden de volgende lessen gegeven:
Gang:
• Ik loop rustig.
• Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf.
• Tijdens de lestijd ben ik stil.
Werkruimtes:
• Ik praat met een zachte stem.
• Ik laat de ruimte netjes achter.
• Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf.

Onze basiswaarden
Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

Groepsnieuws
Groep 1/2
•

Vrijdag 20 december zijn de kinderen vrij.

•

Woensdag 11 december is de peuterochtend. Peuters kunnen dan van 09.00 uur tot 11.00
uur komen kijken in groep 1. De kinderen van groep 2 zijn deze uren bij groep 3.

Groep 3/4
•

Vrijdag 20 december zijn de kinderen vrij.

•

In groep 3-4 gaan we iets knutselen voor de kerstmarkt. Hiervoor zijn we de volgende
materialen nodig:
Dikke wol (liefst wit, ecru, bruin, grijs).
Herensokken (geen sneaker sokken) In donkere kleuren of rood.
Als u nog iets hebt liggen graag meegeven naar school en inleveren bij juf Illse of juf
Angela.
Wat het wordt??? Dat is nog een verrassing.
Alvast bedankt.

•

Onze klas is al helemaal in Sinterklaas sfeer, erg gezellig.
We oefenen heel veel liedjes en vooral de puddingpiet is favoriet.

•

Groep 3 kent nu bijna alle letters (nog 7) en zo wordt het lezen steeds leuker.
We leren de verliefde harten. Die zijn best lastig. Daarom is het handig om ze thuis ook af
en toe te oefenen.
Verliefde harten zijn de 2 getallen die samen 10 maken. Bijvoorbeeld 1 en 9, of 2 en 8, of 3
en 7 enz.

•

In groep 4 lezen wordt het lezen steeds leuker, want de boekenkast heeft weer allemaal
nieuwe boekjes en ook de informatieve boeken komen erbij. We proberen met woordjes
lezen steeds een PR (persoonlijk record) te behalen.

Groep 7
•

Groep 7 heeft genoeg punten behaald via classdojo. Daar hangt natuurlijk een beloning
aan vast. En dit keer hebben ze wat leuks bedacht. Ze gaan naar de housewarming van juf
Marle. Dit zal op donderdagmiddag 12 december zijn. Hiervoor hebben we wel vervoer
nodig. Opgeven kan bij juf Marle.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 5 december vieren we natuurlijk ook het Sinterklaasfeest op OBS De Kern.
Sinterklaas komt ook onze school verrassen met een bezoek. Hij komt bij ons aan rond 8:45 uur.
De hele ochtend zullen de Sint en zijn Pieten bij ons aanwezig zijn. Nu maar hopen dat hij lekkers,
cadeautjes en surprises voor iedereen meeneemt.
Graag willen we u wijzen op de volgende aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•

Wilt u zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn, zodat ze de aankomst van
Sinterklaas niet missen. Graag uiterlijk om 8:40 uur op school aanwezig zijn.
Op het schoolplein staan vakken getekend waarin de leerlingen kunnen gaan staan. Let
op: In de vakken staan de groepen vermeld.
De ouders mogen natuurlijk ook naar de aankomst van Sinterklaas kijken. Wilt u achter de
vakken gaan staan, zodat de leerlingen het goed kunnen zien.
Uw kind(eren) hoeft geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd.
Wilt u uw kind(eren) een lege tas voorzien is van
naam meegeven.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 's middags vrij en
de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster tot
14.00 uur.

Uiteraard gaan we er weer een gezellige ochtend van maken.

Kaart in Actie
De kaarten van kaart in actie zijn op school aangekomen. Wat zijn er prachtige kaarten gemaakt,
zeg! Op maandag 9 december krijgen de leerlingen de kaarten mee naar huis om ze te verkopen.
Het is doel is om zoveel mogelijk pakketjes te verkopen (max 8).
Hieronder een aantal belangrijke details met betrekking tot de verkoop.
• De leerlingen verkopen de kaarten aan familie, vrienden, buren enz.
• 1 pakje bestaat uit 8 kaarten en kosten €6,95 per pakje.

•
•

De leerlingen starten op maandag 9 december met de verkoop.
Op uiterlijk vrijdag 13 december dienen de overgebleven pakjes kaarten en het geld
(contant) van de verkochte pakjes weer bij de juf afgeleverd te worden (wilt u hier als
ouder op toezien).

We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk pakjes worden verkocht, zodat we een leuk bedrag bij
elkaar krijgen voor een leuke startactiviteit aan het begin van het schooljaar!

Kerstvoorstelling
Op woensdag 18 december hebben we van 11.00-12.00 uur een kerstvoorstelling op school. U
wordt hier dan ook van harte voor uitgenodigd. Dit wordt gehouden in de open ruimte bij de
hoofdingang. De leerlingen gaan aan het eind van de voorstelling eerst mee naar de klas en gaan
dan samen met de juf/meester naar buiten en mogen dan naar huis.

Hulp gezocht bij het maken van de kerstbakjes
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen bij het maken van de
kerstbakjes. Mocht u donderdagochtend 19 december tijd over hebben, dan
zouden wij het zeer op prijs stellen als u wilt helpen. De kerstbakje worden
’s ochtends gemaakt van 8.30 uur tot 12.00 uur. We zijn nog op zoek naar
ouders die ons deze ochtend willen ondersteunen. U kunt zich opgeven bij
de leerkracht. Bent u in het bezit van een snoeischaartje, wilt u deze dan meenemen?

Benodigdheden kerstbakje.
De kinderen moeten vanuit huis het volgende meenemen:
• Nat gemaakte oase in een bakje
• Kerstgroen
• Accessoires om het kerstbakje op te leuken
• Een kaars

Kerstviering
Het programma van donderdag 19 december ziet er als volg uit:
•
•
•
•
•
•

•

De leerlingen gaan 's morgens naar school
's Middags zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij, zodat alles klaargezet kan worden voor de
avond.
Vanaf 16.45 uur mogen de gerechten naar binnen worden gebracht,
Om 17.00 uur verwachten we alle leerlingen weer op school voor ons kerstfeest.
Groep 1/2 kunt u om 18.30 uur uit de klas halen. De andere kinderen worden door de
leerkrachten naar buiten gebracht.
De ouderraad organiseert voor u als ouder een gezellige kerstmarkt tijdens het kerstdiner
van de kinderen. Tussendoor hoeft u dus niet naar huis en kunt u gezellig genieten van
een hapje en drankje op ons sfeervolle plein. Gelieve niet in de school komen tijdens het
diner.
om 20.00 uur sluiten we de avond.

Ook dit jaar kiezen we weer voor een buffet, door de ouders gemaakt. De saamhorigheid, de

gezelligheid en de sfeer vinden we ieder jaar weer geweldig. Op school hangt vanaf maandag 9
december een lijst waarop u zich kunt intekenen voor een gerecht. Het is de bedoeling dat u een
gerecht kiest van de lijst en deze dan maakt voor 10 leerlingen. Het is wel de bedoeling dat alle
ouders hieraan meedoen. Tekent u niet in, dan krijgt u een gerecht toegewezen. Heeft u hiervoor
kosten gemaakt, dan kunt u het bonnetje inleveren op school. Het hoeft niet duur te zijn. Wilt u
ervoor zorgen dat u de lijst uiterlijk 16 december heeft ingevuld?

Vrijdag 20 december
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn de hele dag vrij.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er een inloop tot 9.30 uur en zij zijn om 12.00 uur vrij zijn.

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 december 2019 en 1 december 2020
4 jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het goed om enig idee van de aantallen te
hebben om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. We kunnen hier dan met de
samenstelling en bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar rekening houden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die
overwegen hun kind bij ons op school aan te melden? Uiteraard kan er op school altijd een
afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en/of voor een
rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. Dit kan het beste door
een mail te sturen naar directie@bredeschooldekern.nl of te bellen
naar de school.

Activiteiten

