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Sinterklaas op school
Annet afwezig i.v.m. nascholing, Iska bij groep 4-5
Voor alle groepen geen gymnastiek
OV-vergadering 20.00 – 21.30 uur
Directieberaad Comprix (Annet afwezig)
Wisselen bibliotheekkast
Vanaf vandaag Miranda weer op vrijdag bij groep 4-5
Voor alle groepen geen gymnastiek
19.15 – 20.15 uur: Kinderen mogen meespelen met Heerenveense Harmonie
in school
Schoolarts voor groep 7 (ouders krijgen via de GGD bericht)
Kerstviering op school (vanaf 18.00 uur)
Start kerstvakantie (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)
Geen gymnastiek
Weer naar school
Studiemiddag team (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Directieberaad Comprix (Annet afwezig)
Start toetsweken (t/m vrijdag 31-1)
Groep 1-2-3 naar voorstelling ‘Bang Mannetje’ in Tijnje (aanvang 13.00 uur)
Studiedag team (alle leerlingen de hele dag vrij)

Bibliotheekboeken bibliotheekkast inleveren!
Donderdag 12 december krijgen we weer een nieuwe bibliotheekkast vol met nieuwe, leuke
en interessante boeken! Daarom vragen we iedereen thuis nog eens door de kasten te gaan
en de boeken met de blauwe, ronde sticker z.s.m. in te leveren! Alle
leerlingen krijgen deze week een briefje mee waarop de nog
geleende boeken staan vermeld.
Sinterklaasviering
Uit betrouwbare bronnen hebben we begrepen dat Sinterklaas op
donderdag 5 december onze school zal bezoeken. We verwachten
de Sint en zijn Pieten rond 8.30 bij ons op het plein. Het bezoek van
de Sint zal de hele ochtend duren. De kinderen van groep 6-7-8
hebben lootjes getrokken en zullen voor elkaar surprises en
gedichten maken.
’s Middags organiseren we een gezellige middag met leuke activiteiten.
De kinderen hoeven geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen. Wel moeten alle
kinderen zelf hun lunch meenemen.

Uurtje later naar school
Op vrijdag 6 december beginnen de lessen pas om 9.30 uur. Zo
kan iedereen even een uurtje langer slapen na een spannende
pakjesavond… Voor kinderen waarvan de ouders aan het werk
moeten, zijn we uiteraard vanaf 8.30 uur (8.15 uur) open en is er
opvang door de groepsleerkrachten.
Muziekproject kerst, geen gymles op vrijdag
De komende weken zullen de vrijdagmiddagen in het teken staan van kerstmuziek. In
samenwerking met de Heerenveense Harmonie zullen de leerlingen tijdens de kerstviering
enkele bekende kerstnummers spelen en zingen.
Om die reden slaan we alle gymlessen (ook van groep 1-2-3) op vrijdag in de hele maand
december over. Uiteraard zullen de kinderen ‘s middags extra beweging op het schoolplein
krijgen.
De gymlessen op dinsdag gaan wel gewoon door!
Avondrepetitie kerstoptreden
Om de kinderen de bijzondere kans te geven een keer mee
te spelen met een echt Harmonieorkest, is er
maandagavond 16 december een avondrepetitie ingepland
in onze school. De leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn welkom
van 19.15 – 20.15 uur. Let op: deze repetitie is alleen voor
kinderen die dat leuk vinden en mogen. Ouders kunnen hun
kind(eren) om 19.15 uur brengen en 20.15 uur ophalen.
Deze unieke repetitie geeft ons de kans de kerstuitvoering
nog beter voor te bereiden. De kinderen ontvangen nog een opgavestrookje, zodat we weten
hoeveel ‘junior-muzikanten’ we kunnen verwachten. Vanuit school is er uiteraard begeleiding
aanwezig.
Kerstviering
Dit jaar zullen we wederom met elkaar een heerlijk kerstbuffet maken. We eten vanaf 18.00
uur en verwachten rond 19.15 uur te gaan optreden met de Heerenveense Harmonie. Vanaf
18.45 uur zorgen we voor een gezellig samenzijn voor ouders en zal er een hapje en drankje
voor een ieder klaar staan. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Hoekstien

Bijlage: nieuws vanuit de bibliotheek

Nieuws vanuit de Bibliotheek

Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om samen met je kind boekjes te lezen en voor te lezen.
Naast zelf lezen blijft voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind.
Voorlezen doet u namelijk vaak uit boeken die de kinderen zelf nog niet kunnen lezen en op die
manier leren kinderen toch weer meer nieuwe woorden kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen,
interactief voor te lezen. Dit houdt in dat u het kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren op het
verhaal en in gesprek gaat met uw kind. Naast het ontwikkelen van de woordenschat is het ook erg
fijn om samen op de bank een boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je kind.
De bibliotheek heeft verschillende Sinterklaasboeken te leen. Hieronder een paar voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet wachten tot het Sinterklaas is. Ze zingen liedjes,
maken verlanglijstjes en zetten hun schoen. Maar als het zover is, begint het te
stormen. Kan de Sint hun hok wel vinden?

Het huis van Sinterklaas – Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar Nederland vertrekken, passen de kleine pietjes op het
huis. Maar ze maken er een grote rommel van, en vallen dan ’s avonds uitgeput in
slaap. Wat zal Sint ervan zeggen als hij terugkomt?
De wens van Sint – Anneke Scholtens (Een samenleesboek)
Sint wil graag een Piet zijn. Maar dat mag niet. Dan wordt Sint ziek. Hoe moet dat
nu?
De pakjespiraat – Reggie Naus
De familie Donderbus heeft een hekel aan Sinterklaas. Stoute
kinderen moeten juist beloond worden. Opa Donderbus gaat
wel erg ver. Op pakjesavond verkleedt hij zich als Sinterklaas
en gaat hij op rooftocht.

Het bibliotheek-lidmaatschap is nog steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar!

