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Met in dit nummer:  de Voorleeswedstrijd, met de boot naar Sinterklaas,
interview met meester Dick en meer….

Van de Directie
De feestelijke maand december staat voor de deur. Volgende week maandag

komt Sinterklaas gelukkig ook op Het Podium langs. De
oudervereniging heeft er weer alles aan gedaan om de
Sint op een leuke manier te verwelkomen. Vol verwachting
klopt ons hartje...
En dan is het ook zo weer kerst. Het lijkt erop dat corona
dit jaar geen roet in het eten gooit en alles door kan gaan
zoals bedacht. We maken er een mooie maand van.
Volgens de berichtgeving loopt het aantal
corona besmettingen terug. Dat is goed
nieuws! Met de komst van de feestdagen
komen we vaker en met meer mensen in
contact, daarom is het verstandig om
zelftesten in huis te hebben. Op school
zijn ze voldoende beschikbaar en te

verkrijgen via Elena (conciërge). Maak er gebruik van!

Oproep van de Kerstcommissie
Woensdag 8 december van 19.00 - 21.00 uur wordt de school in
kerstsfeer gebracht. Tijdens de Sint Versieravond waren er
helaas maar 8 ouders, wij hopen dat er tijdens de Kerst versieravond meer
ouders kunnen komen helpen zodat alle verdiepingen gezellig gemaakt
kunnen worden.

Nieuws uit de groepen
De groepen 1/2 hebben mochten mee op de echte pakjesboot naar het
Muiderslot. Want niemand minder dan Sinterklaas logeert daar als hij in
Nederland is. Ze mochten een kijkje nemen in zijn slaapkamer. Wat een
spannend avontuur!



De hele school ruikt heerlijk deze weken. Er werd
flink gebakken om de Pieten te helpen om
genoeg pepernoten te maken. Maar de ju�en
en meesters hielpen ook heel graag….met
opeten! Groep 3 heeft heerlijke exemplaren
afgeleverd.

Groep 6A is op bomenexcursie geweest.
Yara en Isayah schreven er een verslag over.

De bomen excursie.
Woensdag 16 november hadden we in

het Theo van goghpark

de bomen excursie. Robert was de begeleider van de bomen

excursie.We moesten allemaal een tweetal maken. En een werd

geblinddoekt en de ander bracht diegenen naar een boom. En diegenen

moest dan raden naar welke boom die was gebracht. En dan als diegene het had

geraden. Dan was de anderen aan de beurt. Dat was opdracht een en nu opdracht twee.

Opdracht twee. We moesten zoeken naar een boom die op het plaatje stonden. En we moesten raadsels

oplossen om de naam van de boom op te lossen. Dat was opdracht twee en opdracht drie was. Je kreeg een

papiertje en plakte op dat papiertje mooie dingen dingen uit de natuur. En dat was de bomen excursie. Yara

groep 6A

Woensda� 16 novembe� hadde� w� d�
bome� excu�si�  va� meeste� Robbe��.
W� ginge� i� he� The� va� Gog� par�.
W� moeste� allemaa�
opdrachte� doe� zoal�.D�
dezelfd� boo� zoeke�,
dezelfd� blaadje� zoeke�,
dezelfd� zaadje� zoeke�, ho�
lan� d� boo� i�, hoevee� mete� d� boo� i�.

E� al� laatst� ginge� w� onz� bome� pasj�
make� me� hee� vee� vrage� eri�. E� w�
hadde� du� da� j� ee� gekleur� blaadj�

moch� pakke�.Omda� w� no� ee� paa�
minute� ove� hadde�. E� w� hadde� du�
dubbelzijdi� plakban�.E� da� moch� j�
allemaa� bijvoorbeel�
blaadje�,zaadje�,gra� e� no� mee�.

Isaya� groe� 6�

De Nationale Voorleeswedstrijd
Afgelopen maand was het de Nationale
Voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8.. Na de
voorrondes in de klas was er een spannende
wedstrijd wie de voorleeskampioen zou worden. Er
was een ronde voor leerlingen uit groep 5 en 6 en
een ronde voor leerlingen uit groep 7 en 8. Uit
iedere groep was er een deelnemer die uit een



zelfgekozen boek een mooi, grappig of spannend stuk voorlas.
Van de groep 5 en 6 voorlezers is Nina uit groep 5A de
kampioen geworden. De jury vond haar manier van voorlezen
heel enthousiast, het plezier spatte er af. Van de deelnemers uit
groep 7 en 8 werd Casper uit 8B als winnaar gekozen door de
deskundige jury. Hij gaat als schoolkampioen door naar de
regionale ronde in de bieb en daar neemt hij het op tegen de
schoolkampioenen van andere scholen. Veel succes Casper en
heel goed gedaan voorleeskampioenen!
De jury bestond uit juf Ardine en meester

Jaap en de nummers twee van de voorrondes in de klas.
Voorleeskampioen Casper vertelt:
Ik heb de voorleeswedstrijd gewonnen van deze school. Ik heb
voorgelezen uit Pech onderweg geschreven door: Jozua Douglas
& Tosca Menten.
Het boek gaat over barre tochten en rampzalige reisjes, voor elk
verhaaltje zit een leuke en grappige spreuk/wijsheid en sommige
verhalen zijn waargebeurd.  Ik heb heel veel plezier gehad met
voorlezen.

Interview door de Razende Reporters
Razende Reporters Lisa en Daphne uit 7A zijn weer op pad gegaan om iemand
te interviewen. Deze keer wordt meester Dick eens goed aan de tand gevoeld.
1. Wat ���� e�n ��h�o� ��n�� � he� ��d�u�? Een ����e s��o�l ���t e� ��r��� le��� �in���
ge���� bi����r�e��d �� �in���b�e���m���t
2. Wa�r ���he��� � zi�� �p? De d����n �o�d K���t
3. Wat �� �� fa����et� ���? Bev� �� �y�
4. Dil����: e�n ���el���� s��o�l ��� s�e�h�� ��j�e�s �� ��de���m?
Een ����l�i�� s���ol ��� m�a� �l���t� �i�f���.
5. Al� u ��� ni���e ��g�� o� s����l �o�h� ��d���en ��� z�u ��� d�� �ij�? Ied���e� h����
er���
6. Ho� �s �e� �m ���ec���� te ���n ��o� ��n ��ho��? Ik �i�d ��� h���s�i�k� ��u�.  Ik �i�d
he� ���k o� ��� s��o�l ���ed� ��t�� �e m����
7. Wat ���d� � �et ����s� a�� h�� �od���? De k����re� na����li��!

Belangrijke data

5 december Sinterklaasfeest

22 december Kerstdiner om 17 uur

23 december om 12.00 uur vrij

24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie


