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Sportclinics
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het hele jaar
door sport-clinics welke worden verzorgd door verschillende sportclubs. Zo hebben de kinderen dit
schooljaar al kennis gemaakt met de volgende
sporten: dansen, tafeltennissen en zaalvoetbal. De
kinderen uit groep 3 hebben zich zoals u kunt zien
goed vermaakt. Hoe moet je nou zo’n batje vasthouden? En hoe zorg je ervoor dat je de bal de goede kant op schiet? Ook hebben de kinderen een
echte dans ingestudeerd. En vond uw kind deze
sport echt leuk? Dan kan hij of zij zich natuurlijk
aanmelden bij een van de sportclubs. Leuk, leerzaam en gezond!

Leren zichtbaar maken
Vorig schooljaar zijn we begonnen met het werken
volgens het gedachtegoed van professor John
Hattie en zijn programma “Leren Zichtbaar Maken”. In de lokalen wordt steeds meer zichtbaar
gemaakt wat kinderen leren (doelen).
Shiva Chotoe, leerling van groep 4, stal op vrijdag 4
november de show tijdens het congres van Leren
Zichtbaar Maken. Professor John Hattie was speciaal voor dit congres uit Nieuw Zeeland overgekomen. Hij vindt het belangrijk dat kinderen zelf kunnen zien waar ze staan in hun ontwikkeling en welke stappen ze nog kunnen zetten. Zijn advies: :Kijk
bij het lesgeven door de ogen van je leerling en
help hen hun eigen leraar te worden”. Onder toeziend oog van gespreksleidster Astrid Joosten vertelde hij volkomen onbevangen aan een zaal met
550 volwassenen hoe dat op de Veldrakker gaat.

Sinterklaas kapoentje..
Sinterklaas stuurde een brief dat de kinderen van de Veldrakker hun
schoen mochten zetten. En dat laten ze zich geen twee keer zeggen natuurlijk. Alle schoenen waren bij de openhaard gezet in de groepen 3. De
volgende ochtend was het wel erg spannend. De deur zat dicht, het licht
was uit.. Waren de pieten wel langs geweest? Maar toen de deur eenmaal
open ging was het duidelijk. Er lagen allemaal pepernoten, lekkernijen en
natuurlijk pakjes! Na het tellen met z’n allen scheurde iedereen z’n cadeau
open en zag de Sint alleen maar blije gezichten. De Sint was blij om dit te
zien, maar uiteraard hadden de kinderen dit verdiend. Want ze hebben
hard geknutseld, geschreven, gezongen en rollenspellen gespeeld rondom
de Sint.

Naar de voorstelling Spoor
Op 8 november zijn de groepen 3 & 4 in Theater de Kom
in Nieuwegein naar de voorstelling “Spoor” van Het Filiaal
theatermakers gaan kijken. Een spannend verhaal over
trouw en vriendschap met in de hoofdrol een hond. Door
stomme pech komt hij aan de andere kant van de wereld
terecht. Hij heeft geen idee waar hij is. Jimmy, die altijd
als een soort koekiemonster aan de voeten van zijn baasje lag (alleen af en toe de krant haalde), wil maar één
ding; terug naar huis!

Ziekmelden graag vóór schooltijd en telefonisch
Ter verduidelijking mbt het ziekmelden van uw kind: wij
verzoeken u vriendelijk om dit vóór schooltijd te doen,
zodat wij weten of een kind naar school komt. Omdat
we niet altijd in staat zijn om voor schooltijd de mail te
lezen en het netwerk het niet altijd doet, willen we
graag dat dit telefonisch gebeurt. Dank voor uw medewerking!

PIETENOCHTEND
IN GROEP 1-2

De kinderen van de groepen 1-2 hebben genoten van de Pietenochtend op 25 november.
Alle hulpouders hartelijk dank voor uw inzet!

Schoolfruit

Sinterklaas op de Veldrakker
Maandag 5 december komt Sinterklaas de Veldrakker
een bezoek brengen. We hebben van de Sint begrepen
dat er rond 8.15 uur al misschien wat Pieten op het
schoolplein aanwezig zullen zijn. Als dat het geval is zullen er leerkrachten buiten zijn om te Pieten op te vangen. Hierna zullen de kinderen om 8.30 uur allemaal in
hun eigen klas starten. De groepen 5 t/m 8 heten de
Sint welkom met Engelse Sinterklaas Songs. De onderbouwgroepen (1 t/m 4) verzamelen zich voor de Sint en
zijn Pieten in het speellokaal. Daar zingen ze liedjes en
dansen de kinderen voor de Sint. Ook zal de Sint een
bezoek brengen in de groepen 5 t/m 8. Verder is er o.a.
een Pietencircuit voor de groepen 3 en 4 en surprises
open maken voor de groepen 5 t/m 8.
Voor het Pietencircuit op 5 december van groep 3 en 4
zijn we nog op zoek naar enkele hulpouders. U kunt zich
inschrijven op de lijst bij de klas van groep 3 en 4.

Ook dit schooljaar doen we
weer mee met het Europese groente- en fruitprogramma. Kinderen krijgen
20 weken lang iedere
woensdag, donderdag en
vrijdag fruit of groente.
We zijn blij dat onze nieuwe leverancier de kinderen ook nieuwe smaken wil
laten ervaren. Zo hebben de kinderen naast de bekende appels, peren, bananen en mandarijnen ook al kennis kunnen maken met pomelo's, rettich en kakifruit.
Inmiddels heeft een aantal ouders zich al opgegeven
om in voorkomende gevallen te helpen bij het
schoonmaken van fruit. Ook hier kunnen we nog extra
hulp gebruiken. U kunt zich hiervoor mondeling of via
de mail aanmelden bij meester Ed (ed@veldrakker.nl).

Luizenpluizers gezocht
Na iedere vakantie worden alle kinderen (in principe
op woensdag) onderzocht op hoofdluis. Dat vinden we
prettig, want ondanks het feit dat het bestrijden
steeds beter lukt, blijft controle en nacontrole noodzakelijk, omdat er iedere keer nog steeds luizen of neten
worden aangetroffen. Om dit belangrijke werk voort
te kunnen zetten, zijn we op zoek naar extra
“luizenpluizers”. Vele handen maken licht werk! Indien
u zich wilt aanmelden of als u andere informatie wilt,
dan kunt u contact opnemen met de directie.

Welkom op onze school

Versieren voor Kerst
Op woensdag 7 december zal vanaf 19.00 uur de
school versierd worden voor Kerst. Als u daarbij
wilt ondersteunen, kunt u zich opgeven bij meester Ed.

In de maand december komen de volgende nieuwe
leerlingen op school: Lev Hoogendoorn, Sem Lancee
en Milou van het Schip.
Wij wensen alle nieuwe kinderen héél veel plezier en
succes op de Veldrakker.

Agenda december
05
07
22

Bezoek Sint
School versieren voor Kerst
Kerstdiner van 17.30 tot 19.00 uur
Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
24 december t/m 8 januari 2017 Kerstvakantie

