Agenda
woe
5 dec
do
6 dec
di
11 dec

Sinterklaas
Studiedag, alle leerlingen basisschool vrij
Informatieochtend voor nieuwe ouders, 9.00-10.15 uur

Sinterklaas
Nog één nachtje slapen….
Wij verwachten Sinterklaas morgen bij ons op school.
Traditiegetrouw zullen we hem met de hele school in de Basstraat voor onze
school verwelkomen.
Omdat alle kinderen Sinterklaas goed willen zien, is het belangrijk dat er deze ochtend
geen auto’s voor de school geparkeerd worden.
Op de trottoirs zullen pionnen staan om u daaraan te herinneren.
Wanneer Sinterklaas met alle kinderen naar binnen is gegaan, kan er natuurlijk weer gewoon geparkeerd worden.
Net als alle schooldagen is het van belang dat alle kinderen op tijd komen. Maar morgen zéker!
Stel je voor dat je de aankomst mist. Dat zou echt heel jammer zijn.
Sinterklaas
Beste ouders en verzorgers van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf
Even een reminder: a.s. woensdag, 5 december, komt Sinterklaas ons Kindcentrum bezoeken.
Alle kinderen zijn welkom!
Uw aanwezigheid even doorgeven aan de pedagogisch medewerkster.
Groetje team PSZ en KDV
Groepen 1/2
Vanaf morgen mag elke kleuter een lege plastic fles meebrengen!
Het is fijn als de fles in tweeën geknipt of gesneden is. Zo kunnen we er op
school een mooie lampion van gaan maken.
Groepen 4
Vol verwachting klopt ons hart!
Wat een spanning. Nog even wachten en dan is het zo ver ……
pakjesavond!
Veel plezier allemaal!
Vandaag materiaal voor de tafel van 2 mee naar huis!
Goed oefenen maar weer!
Dan nemen we het toetsje hiervan nog af voor de Kerstvakantie.
Blijf ook regelmatig de tafel van 1 en 10 herhalen.
Oefening baart kunst!
Groepen 5
Juf Joan en meneer Glenn zijn beiden op zoek naar 25 frisdrankflessen van 1,5 liter voor
een crea-activiteit op 14 december. Wie kan hen daarbij helpen?
Voor de komende tijd staat het volgende gepland:
- 11 december: tafel van 9
- 12 december: tafel van 7
- 13 december: tafel van 8
- Woorden en zinnendictee van thema 3
- Taaltoets thema 3: woordenschat, bevelzinnen, trap van vergelijking en leestekens.
- Rekentoets blok 5: optellen en aftrekken t/m 1000, de tafels van 7 en 8, informatie vanuit een
foto weergeven op een plattegrond en aangeven wat je vanuit een bepaald standpunt kunt zien
en de werkelijke afstand op een kaart bepalen m.b.v. een liniaal en een legenda.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Vandaag hebben de kinderen van groep 5a de samenvatting van aardrijkskunde thema 2 (W.O.) mee
naar huis gekregen: grens, hoofdstad, legenda, provincie, natuurgebied, brak water, kanaal, kompas,
meer, rivier, windrichting, windroos, zee en zoet water. De toets voor groep 5a staat gepland op
dinsdag 11 december.
Succes met de voorbereidingen
Groepen 7
Geen huiswerk
Groep 7 heeft deze week geen huiswerk zodat iedereen alle tijd heeft om de laatste hand te leggen aan
de surprises en gedichten. Aankomende woensdagochtend willen we graag alle surprises in een vuilniszak in de klas. We zijn erg benieuwd naar alle verrassingen en hebben er al veel zin in!

Kerstmarkt Wijkcentrum De Boerderij met grote loterij t.b.v. goed doel
Op zondag 9 december wordt er in Wijkcentrum De Boerderij in Helmond-Noord een sfeervolle kerstmarkt met grote loterij gehouden, waarbij hele mooie prijzen te winnen zijn. Er zijn loten verkrijgbaar
op de markt bij Gerrie Peters, kosten 1 lot
€ 1,00 of 6 loten voor € 5,00. De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan amusement en
muziek voor de bewoners van Zorgboogcentrum
Keyserinnedael. We laten deze bewoners genieten van de muziek.
Op deze kerstmarkt staan meer dan 50 kraampjes gevuld met allerlei leuke snuisterijen en hebbedingetjes voor in en om het huis of voor in de kerstboom en is zowel op de eerste etage als op de begane
grond. Het is voor iedereen toegankelijk, er is geen leeftijd aan verbonden. U vindt hier kraampjes met
eigengemaakte creaties, jam, honing, chutney, magnetische sieraden, kerstbloemstukken op boomschijven, amaryllusbollen waar wel 5 stengels uit groeien in allerlei kleuren, woonaccessoires, quilten
en patchwork, kaarten, aloe-vera, dames & herenmode, schoenen en tassen, keramiek sieraden, haken en breien, Glasdeco en nog veel meer. Ook zijn er diverse workshops te doen: cupcakes versieren,
tekenen op canvastas, windlicht met servetten, wenkbrauwen en wimpers verven, handmassage,
gezichtverzorging!
Buiten bij de entree is er vers gemaakte erwtensoep verkrijgbaar en broodje rookworst voor maar €
1,50. Worstenbroodjes en warme chocolademelk koffie en thee is binnen te verkrijgen bij de bar.
Je kunt gratis op de foto met de kerstman of kerst-elf! U vindt Wijkcentrum De Boerderij in de Harmoniestraat 105 in Helmond-Noord. Iedereen is van harte welkom

