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Fijne feestdagen
Kerstmarkt
Profijtklas

FIJNE FEESTDAGEN
We wensen iedereen fijne feestdagen en een goede vakantie. We
zien jullie graag maandag 8 januari weer terug op school.
In de groepen besteden we deze 1e schooldag aandacht aan het
nieuwe jaar. Ook dit jaar trakteert de ouderraad weer op nieuwjaars
rolletjes. We starten met de zilveren weken, er is dan weer extra
aandacht voor een positief groepsklimaat.

Voor de laatste dagen van 't jaar
veel gezelligheid met elkaar
Voor alle dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen.
Wij wensen jou een jaar met elke dag veel zon
en alleen maar positieve dingen, als dat eens even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk,
dan kan 2018 zeker niet meer stuk
Team Sint Janschool
KERSTMARKT
Graag brengen we onze kerstmarkt nog even extra onder de
aandacht. Vanaf 17.45 uur bent u allemaal welkom op het mooi
versierde schoolplein. Er zijn gezellige kraampjes met daarop eigen
gemaakte kerstknutsels per groep. Deze kunt u tegen een eigen
vrijwillige bijdrage “kopen” en de opbrengst hiervan gaat naar ons
goede doel; de dierenambulance.
 Van 18.15 uur tot 19.30/19.45 uur hebben de kinderen een
gezellig kerstdiner in de klas.
 Alle ouders, opa’s en oma’s zijn welkom om op het
schoolplein te blijven! Er is glühwein, koffie, thee, warme
chocolademelk en bokbier. Er is een broodje worst of
hamburger te koop. Tevens zijn er oliebollen te koop.

BELANGRIJKE DATA





21 DECEMBER, KERSTMARKT &
KERSTDINER
12 JANUARI, SHOWJEWERK
GROEPEN 5
15 JANUARI 20.00 UUR, MR
VERGADERING
16 JANUARI, OUD PAPIER

VRIJE DAGEN





12 DECEMBER
ONDERWIJSSTAKING, ALLE
LEERLINGEN VRIJ.
22 DECEMBER, ALLE LEERLINGEN
VRIJ
25 DECEMBER T/M 5 JANUARI
KERSTVAKANTIE, ALLE LEERLINGEN
VRIJ



De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen om 19.30 uur
naar buiten via hun eigen uitgang. De kinderen van de
groepen 3 en 4 komen om 19.45 uur naar buiten via de
achteruitgang. Wacht uw kind(eren) daar op. De kinderen
van groep 1 en 2 mag u om 19.30 uur ophalen in de klas.

PROFIJTKLAS
Op maandag 6 november is de profijtklas van start gegaan. De
profijtklas bestaat uit 15 enthousiaste leerlingen uit groep 5 en vindt
elke maandagmiddag plaats van 14.15-16.00 uur. De profijtklas is
bedoeld voor kinderen uit groep 5 die profiteren van verlengde
leertijd voor rekenen. De kinderen krijgen les van juf Elke.
In de profijtklas wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de
verschillende rekendoelen die in groep 5 aan bod komen.
Bijvoorbeeld: tafelsommen en deelsommen, optel- en aftreksommen
t/m 100 en later tot 1000, klokkijken (zowel digitaal als analoog) en
contextsommen. De doelen worden o.a. aangeboden door middel
van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen in duo’s of in
groepjes aan het werk gaan. Daarnaast wordt er gewerkt in een
circuitvorm waarbij de kinderen in duo’s elke week een ander
rekenspel spelen gericht op de verschillende leerdoelen. Ook de
chromebook en de iPads worden ingezet om het automatiseren te
bevorderen.

