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Kerstviering
Onze kerstcommissie is weer druk met de
voorbereidingen voor het kerstfeest. Op
woensdagochtend 22 december zullen we met elkaar
genieten van een
kerstontbijt en zullen
alle activiteiten deze
dag in het teken van
kerst staan. Meer
informatie hierover
21
volgt nog in het
kerstjournaal.

Cultuurmenu;
Klankenrijk groep 7/8
Ernesto Arrendell is een bekende inwoner van de
gemeente Noordenveld. Ernesto maakt
klankverhalen. Tijdens de workshop 'Klankenrijk'
maken leerlingen een soundscape met (percussie-)
instrumenten uit de hele wereld.
Naast de bekende slagwerkinstrumenten, zoals de
conga, djembé en darbuka, werkt Ernesto ook met
kleine percussie-instrumenten, alledaagse materialen
en zelfgemaakte objecten.

Kinderkolonie groep 5/6

Cito midden-toetsen
Naast de toetsen uit de schoolboeken maken de
leerlingen bij ons op school toetsen uit het
leerlingvolgsysteem (cito). Deze toetsen zijn anders
opgebouwd dan de toetsen uit de methode.
Per onderdeel geven de toetsuitslagen aan:
-of een kind zich goed ontwikkelt ten opzichte van de
uitslagen van vorige toetsen.
-of een kind zich goed ontwikkelt in vergelijking met
andere kinderen van dezelfde leeftijd.
Een leerlingvolgsysteem is dus een meetinstrument
voor de lange termijn. Je kunt er de ontwikkeling van
een kind mee volgen. De LVS-toetsen vormen een
stukje van de puzzel waarmee de leerkracht kan zien
hoe het met de leerling gaat op school.
In de periode van 17 tot 28 januari worden deze
toetsen bij ons op school afgenomen.

Leerlingen maken kennis met de Maatschappij van
Weldadigheid en het dagelijks leven van de
weeskinderen in de gestichten. Dat doen ze op een
unieke locatie: Het gevangenismuseum, één van de
originele gestichten uit 1823.
In het gebouw ontdekken de leerlingen hoe het leven
van de 'weezen, vondelingen en verlaten kinderen'
eruit heeft gezien.
Waar kwamen deze kinderen vandaan, hoe waren ze
ondergebracht en waar sliepen ze? Wat (en hoe) aten
ze, wat voor kleren droegen ze en wat leerden ze op
school? Hoe was het gesteld met hun gezondheid, wie
zorgde er voor hen en wat voor werk moesten ze
doen?
De leerlingen worden uitgenodigd te reflecteren op
hun eigen leven en dat van de weeskinderen van lang
geleden.

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)

11 december

Juf Metje jarig

12 december

Jan jarig

22 december

Kerstviering

24 december

Alle leerlingen om 12.00
vrij!

6 januari

Juf Jolanda jarig

10 januari

Weer naar school

10 januari

Hoofdluiscontrole

13 januari

20 januari
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28 januari

Juf Lianne jarig

19 januari

