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Geachte ouder(s),
Vorige week werden we bezocht door
Piet. Hij is hard aan het werk
om het lezen en schrijven
onder de knie te krijgen.
De school is al goed in sinterklaas-sfeer en klaar om de Sint
a.s. woensdag te ontvangen. U kunt om 8:30 uur ook, achter
de kinderen, aansluiten op het schoolplein om de aankomst
mee te maken. Daarna gaan alle groepen naar hun klas om de
feestdag te vieren. De kinderen zijn gewoon om 12:15 uur vrij.
Met vriendelijke groet,
Francesca Deenik, dir.

Procesgerichte creativiteit !
Juf Liesbeth, onze cultuurcoördinator, heeft het team meegenomen in de meer
procesgerichte dan productgerichte creatieve werkvormen. Dat wil zeggen dat de leerkracht
met de klas een situatie beschrijft, de werkwijze, technieken en het te gebruiken materiaal.
Daarna gaan de kinderen aan het werk zonder dat er een voorbeeld hangt en de les gaat
vooral over het proces van maken en creativiteit. Hieronder twee prachtige voorbeelden uit
de groepen 3.

Bericht vanuit de oudergeleding van de MR
Afgelopen jaren hebben wij vanuit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
regelmatig Rond-de-Tafelgesprekken gevoerd met ouders om te weten wat er
speelde onder ouders en waar wij als MR mee aan de slag konden gaan. Het was
altijd fijn dat er ouders moeite en tijd vrij wisten te maken om bij deze gesprekken
aanwezig te zijn. We willen het nu echter over een andere boeg gooien en aansluiten
bij de koffieochtenden die georganiseerd worden door de directie. Er zal altijd een
MR-lid aanwezig zijn waar u vragen aan kunt stellen, of waar u zaken kunt
aankaarten die wij mee kunnen nemen naar de vergaderingen.
We hopen u 15 januari te zien op de eerstvolgende koffieochtend. groeten Carolien

De verkoop van boeken tijdens de kinderboekenweek was weer
een groot succes!
Een percentage van de opbrengst is standaard voor school,
waardoor nieuwe boeken aangeschaft konden worden. Onze
dank naar alle ouders die hun kind hebben verblijd met een
boek!

Musical battle - naschoolse activiteit
Voor beide groepen gaat deze activiteit door. U hoort hier deze maand meer over
vanuit de aanbieder KreaVaria.

Personele wisseling
Vanaf a.s. donderdag zal juf Hester met zwangerschapsverlof gaan.
Juf Denise komt dan full-time in groep 3A werken. Juf Julia werkt de
donderdag en vrijdag in groep 1/2 A en juf Monika op dinsdag en
woensdag in groep 1/2 B. We wensen juf Hester en haar baby
mooie weken samen toe en verwelkomen juf Hester na de
meivakantie graag weer in groep 3A.

Kerstviering
Direct na de sinterklaasviering gaan we ons richten op de kerstviering. De
bomen komen de school in en de sintfiguren maken plaats voor kerst. Op
donderdag 20 december hebben de kinderen ’s ochtends school, de middag
vrij om vervolgens de avond, om 18:00 uur, weer op school te komen voor
het diner in de klas. Naar goed gebruik maken de ouders met hun kinderen
iets lekkers te eten voor bij het diner. De lijsten met etenswensen vanuit
de klas hangen vanaf volgende week bij de klas. Fijn als u ook een
onderdeel van het diner gaat verzorgen.

Bericht uit groep 8
Groep 8 heeft de afgelopen weken meegedaan aan twee bijzondere
projecten. Zo mocht de klas de 2e prijs voor het Milieubendeproject in
ontvangst nemen in de raadzaal van het stadhuis. Hiervoor hebben de
kinderen oplossingen bedacht om zwerfafval tegen te gaan, zoals
automatische prullenbakken, een lege flessenophaaldienst en een van
zwerfafval gerecycled huis.
Verder is groep 8 een uitwisseling gestart met een school in India. De kinderen uit beide
klassen hebben kennis gemaakt via Skype en iets over het leven in India en Nederland
verteld. De kinderen ontdekten veel verschillen en overeenkomsten in elkaars cultuur. De
grootste verbazing was echter het verschil in temperatuur: 8°C om 32 °C. Vanaf nu zal er
eens per maand contact met elkaar gemaakt worden.

Hieronder berichten die wij van derden ontvingen
Tafeltennis toernooi voor alle jeugd uit Amstelveen
Tafeltennis Vereniging Amstelveen organiseert op zondag 9 december het jaarlijkse jeugdwintertoernooi.
Dit toernooi is open voor alle schooljeugd tot 18 jaar uit Amstelveen en omstreken. Dus
naast de jeugdleden van de club is iedereen welkom.
De wedstrijden zullen gespeeld worden op alle niveaus dus iedereen, van absolute beginner
tot competitiespeler, zal aan z'n trekken komen.
Inschrijven doe je door het inschrijfformulier op de website www.ttvamstelveen.com in te
vullen of een mailtje met je naam en leeftijd te sturen naar
jeugdttvamstelveen@gmail.com.
Materiaal zoals batjes en ballen stelt te club beschikbaar maar alle spelers moeten
sportkleding en schone sport- of gymschoenen te dragen.
De gegevens voor dit toernooi:
Locatie:
Landtong 14 (achter "De Horizon")
Datum:
Zondag 9 december
Tijd:
11:00 – 16:00
Zaal open:
10:30
Voor wie:
Jeugdleden van TTV Amstelveen en alle overige jeugd uit Amstelveen e.o.
Bezoekers:
Zowel de zaal als de kantine is open, iedereen is welkom
De toegang voor leden is gratis. Niet leden betalen € 2,50 of met de Amstelveen sport &
cultuurkaart € 1,50 (incl. 1 drankje)
Meer informatie: jeugdttvamstelveen@gmail.com
NB: Alle spelers dienen sportkleding en schone sport- of gymschoenen te dragen.

Kinderyoga

