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Nieuwsbrief 4
Sint feest tot 12 uur (alle kinderen ’s middags
Doorlopend rooster tot 14.00 uur
Kerstviering van 18.00-19.30 uur
Studiemiddag (alle kinderen ’s middags vrij)
Nieuwsbrief 5
Kerstvakantie

Sint
Sinterklaas is weer in Nederland en sinds kort ook in
Abbenbroek. Rommelpiet is woensdagnacht op school geweest
en dat hebben we goed kunnen zien. Wat een rommel heeft die
Piet gemaakt! Gelukkig waren de schoenen allemaal gevuld met
leuke cadeautjes en was de rommel snel weer opgeruimd.
Iedere ochtend volgen we met de kinderen van groep 1 tot en met
groep 8 de ontwikkelingen in het Sinterklaasjournaal. Hierdoor
weten we nu dat Wellespiet niet zo makkelijk een goede taart kan
bakken voor Sinterklaas. Gelukkig hebben de kinderen van groep
3 recepten voor een lekkere taart geschreven en getekend en in
hun schoen gedaan. Daar zal hij wel blij mee zijn! En alle
cadeautjes voor pakjesavond waren zoek, maar zijn gelukkig weer
terecht.
Ook zijn de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar het Sinterklaashuis
in Brielle geweest. Dat was heel erg leuk.
We hopen dat Sint op maandag 5 december zijn verjaardag bij
ons op school komt vieren. De school is alvast helemaal versierd.
Deze dag is er tot 12.00 uur school en zijn de kinderen ’s
middags vrij. Het is niet nodig om uw kind een pauzehapje mee te
geven; dit wordt door school verzorgd.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen vast al druk in de
weer zijn met de surprises. Daar is apart informatie over
meegegeven. Wij hopen op een gezellige Sinterklaasdag.
De Sinterklaascommissie.

Kerst
Als de Sint vertrokken is, is het tijd voor Kerst. Net als voorgaande
jaren zullen ook dit jaar de kinderen Kerst gaan vieren op school.
De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. Het kerstdiner zal
gehouden worden op donderdag 22 december van 18.00 uur t/m
19.30 uur . Groep 7/8 gaat zoals andere jaren gourmetten. De
groepen 1 t/m 6 hebben een lopend buffet verzorgd door alle
ouders. Meer informatie hierover volgt via de mail. We nodigen u
als ouders uit in ons kerstcafé in school. Tevens brandt er een
gezellig vuur op het plein. Als afsluiting van de kerstviering zullen
de kinderen met elkaar kerstliederen zingen bij het vuur! Wij
hebben zin in deze gezellige afsluiting van het jaar en we hopen
op uw komst.
Ouder tevredenheid peiling
We hebben al behoorlijk wat enveloppen terugontvangen waarin
het antwoordformulier van de peiling zit. In groep 4-5-6 zijn zelfs
alle uitgereikte formulieren terug op school! Daar zijn we heel blij
mee. U kunt zelf ook goed volgen hoe het er in de groep van uw
kind voor staat met terugontvangen peilingen. Op het raam naast
de deur van elk lokaal hangt een soort thermometer waarop u
eenvoudig kunt aflezen hoeveel enveloppen al terug op school
zijn. Uiterlijk woensdag 30 november willen we de uitgereikte
enveloppen graag weer terug op school hebben. We verwachten
de uitslag voor of net na de Kerstvakantie. We houden u hiervan
op de hoogte. Hoe meer ouders de peiling invullen hoe
betrouwbaarder de uitslag. We hopen op een heel hoog respons
percentage. Helpt u ons aan 100%?
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 23 december om 12
uur. Alle kinderen zijn vrij die middag.
Begrijpend lezen
Zoals beloofd in de nieuwsbrief van augustus nog enkele tips
voor begrijpend lezen thuis, want dat vak is de basis voor vrijwel
alle schoolvakken. Hoe groter de woordenschat van een kind is,
hoe gemakkelijker het teksten kan lezen en begrijpen. Ook lukt
het dan beter om eigen gedachten en gevoelens onder woorden
te brengen. Bovendien lukt het kinderen met een ruime
woordenschat de uitleg op school beter te volgen. Blijven lezen is
daarom belangrijk, ook als kinderen al vlot kunnen lezen. Ze
vergroten er hun woordenschat en (achtergrond) kennis mee. Op
school besteden we veel tijd aan bovenstaande vaardigheden,
maar het leren gaat nog beter als u ook thuis uw kind met lezen
helpt. Hieronder enkele tips:
Tip 1: Woordenschat en begrijpend lezen op de computer. Op
internet zijn oefeningen te vinden waarmee kinderen hun
woordenschat kunnen vergroten. Deze site is gratis:
www.digischool.nl. En voor het oefenen van het begrijpend lezen
vindt u oefeningen op www.leestrainer.nl.
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Tip 2: Het vergroten van de woordenschat met woordkaartjes
Met onderstaande oefening kunt u thuis ook werken aan de
woordenschat van uw kind. Maak samen met uw kind
woordkaartjes van kleine stukjes karton of papier. Op de voorkant
schrijft u het woord. Op de achterkant zet u de betekenis van het
woord. Dat kan een omschrijving zijn, maar mag ook een tekening
of een plaatje uit een tijdschrift zijn. Met de woordkaartjes kan een
spelletje gespeeld worden. Laat uw kind het plaatje of de
omschrijving op de achterkant zien. Het kind mag dan raden welk
woord op de voorkant staat.
Meer info kunt u vinden op:
http://www.snapjekind.nl/artikelen/tips-voor-begrijpend-lezen(groep-4-t/m-8)
http://blog.lauteropmaat.nl/begrijpend-lezen-oefenen-hoe-doe-jedat/

Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 28, woensdag 7, maandag 12 en
donderdag 22 december op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 december
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