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Sinterklaas en Pietenochtend
Vrijdag 18 november mochten alle kinderen
van gr. 1 t/m 4 hun schoen bij de haard in de
hal zetten. Alle kinderen hebben heel hard
Sinterklaasliedjes gezongen. Op maandag
kwamen de kinderen vol verwachting naar
school en ja hoor!....de Pieten waren in school
geweest. Alle kinderen vonden een cadeautje
in hun schoen. De kinderen van de bovenbouw
hebben in hun vak een presentje gekregen.
Sint had bedacht dat alle kinderen maar eens
aan de bril moesten, en wel een heel bijzondere…..

Op 30 november genoten de groepen 1/2 en
3/4 van de traditionele pietenochtend. Bijna
alle kinderen kwamen verkleed als Sint of Piet
naar school en dat was maar goed ook, want
de juffen hadden heel wat hulp nodig op deze
ochtend. Heel fijn dat ook veel ‟nieuwe‟ ou-

ders meehielpen met alle „klussen‟ en „werkjes‟
die de Pietjes gingen doen en maken.
De kinderen hebben o.a. pepernoten gebakken; met pepernoten gesjoeld; ‟nep‟ cadeautjes ingepakt en een sint- en pietmuts gemaakt. Dat is handig voor Sint, want hij moet
al zoveel namen onthouden. Nu kan Sint zich
niet vergissen.
Aan het einde van de ochtend zijn de kinderen naar de pietengym gegaan. Daar was
een circuit uitgezet met verschillende opdrachten. Tot slot kregen alle hulppieten hun
diploma. Die hadden ze ook echt wel verdiend!
De zelfgebakken pepernoten mochten mee
naar huis.
Op maandag 5 december zal Sinterklaas een
bezoek brengen aan onze school. Ouders,
opa‟s en oma‟s zijn „s morgens ook welkom als
we Sint en de Pieten verwelkomen. We weten
alleen nog niet zo goed of Sint en de pieten
nou met de auto, boot of te voet komen?
……...of dat we ze op moeten halen? ….. maar
dat merken we vast wel als we om 8.15 uur op
het plein staan.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben
lootjes getrokken en maken voor elkaar een
surprise met gedicht. Op maandag 5 december mogen ze die vanaf 8.00 uur in de klas
brengen.
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24 t/m 8 jan.: Kerstvakantie

Oud papier 31 december

Spreekuur schoolverpleegkundige

E. Ganzeveld

Dit schooljaar bieden we - in overleg met Aly Reezigt, de schoolverpleegkundige van de GGD
- aan alle ouders, verzorgers en andere belanghebbenden de gelegenheid om haar advies te
vragen wat betreft zorgen of vragen over uw kind; of misschien over een ander kind. Dit
kunnen vragen zijn met betrekking tot de opvoeding, slecht slapen, bedplassen etc. Maar
misschien wilt u informatie over het inentingsprogramma of heeft u een luisterend oor nodig
wat betreft moeilijkheden tussen kinderen onderling. Aly staat open voor alle vragen en wil u
altijd helpen. Het inloopspreekuur is op school en u kunt zonder afspraak terecht. Het eerste spreekuur zal zijn op dinsdag 13-12-2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Ze zit dat in het
kamertje van Jeannette (recht tegenover kleuteringang). We proberen zo eens in de 6 à 8
weken een spreekuur te houden. U kunt natuurlijk ook altijd tussendoor een afspraak maken
en Aly kan ook altijd bij u thuis komen. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jeannette
Dijk (IB-er).

F. Tolk

H. Spelde
C. Geertsema
Oud papier 28 januari
J. Oosterveld
P. Oudekerk
J. Drenth
FR. Bosma

Beweegdiploma Nijntje voor gr. 1/2
De kinderen van groep 1 en 2 hebben allemaal hun Nijntje beweegdiploma
behaald. De gymlessen zijn gegeven door meester Sven van het Huis voor
de Sport Groningen. Zo'n diploma krijg je niet zomaar! Je volgt eerst 20
lessen van intensief sporten: klimmen, klauteren, duikelen, frikandel rollen, etc. En ook zelf aan- en uitkleden. We hebben er veel plezier aan
beleefd, af en toe een traantje gelaten, beetje eng, maar de kinderen
bleven proberen! Een groep van echte doorzetters. Donderdag 24 november hebben we het programma afgesloten en heel veel papa's, mama's,
opa's en oma's kwamen dus kijken. De kleuters kregen ook terecht applaus. Juf is heel trots op deze groep kinderen.

„Meeloopdag‟ Dollard College Woldendorp gr. 8
In januari wordt er door het Dollard College Woldendorp voor onze kinderen van groep 8 weer een „meeloopdag‟ georganiseerd waar ze verschillende lessen mogen volgen om een indruk te krijgen hoe het er in het Voortgezet Onderwijs aan toe
gaat. Deze dag is bedoeld om de sfeer te proeven van het Voorgezet Onderwijs. De exacte datum is nog niet bekend. Zodra
we meer weten, ontvangt informatie hierover.
Enkele weken geleden is de VO-gids aan groep 8 meegegeven en een kopie daaruit voor de kinderen van groep 7 met de data
en tijden van de Open Dagen van de VO-scholen in de regio. Wij adviseren u om ook de websites in de gaten te houden van de
scholen waar u met uw kind een bezoek aan wilt brengen, evenals de streekbladen.

Verslag excursie Dijkinspectie gr.7/8
De dijkinspectie!!!
Na drie kwartier rijden zijn we eindelijk op de eindbestemming! De dijk. Er was een warm
welkom met een leuke diavoorstelling. Op de diavoorstelling stond de planning van de dag.
We kregen een uitleg hoe en wat we gingen doen. En we kregen de opdracht om de dijk te
beoordelen. Hij was wel goed, maar er waren muizenholletjes. En een leuk iets, we moesten opdrachten doen. Het was een leuke dag en we waren blij dat er genoeg ouders waren.
De dijk was 4 meter verhoogd. En aan het eind kregen we nog een leuk tasje met daarin:
een pen, 2 boekjes van Droppiewater en pepermuntjes. Het was een superleuke dag.
(Verslag van Lucia en Sterre)

Verslag voorstelling “Poep” van groep 3/4
Op 15 november zijn we met groep 1 t/m 4 naar de voorstelling „Poep‟ geweest. De kinderen hebben ervan genoten! Alle ouders willen we weer bedanken voor het rijden!
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De nieuwsbrief van obs Letterwies vers
chijnt op de volgende
data voor het schooljaar 2016-2017:

Start periode van de Cito
toetsen voor alle groepen

2 september

20 januari

30 september

12 mei

3 maart

4 november

16 juni

7 april

14 juli

2 december

Wij proberen de nieuwsbrief zo zorg
vuldig mogelijk samen te
stellen en voor u als lezer aantrekkelijk
te maken….
Heeft u een artikel voor de nieuwsbr
ief of een onderwerp
waarover u graag iets in de nieuwsbr
ief wilt lezen, dan kunt u
daarover contact opnemen met Carla
Jansen.

web!
Bezoek ons op het
nl
www.obsletterwies.
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Telefoon:

0596 541265

Theatervoorstelling de Klinker gr 7/8
Vrijdag 9 december gaan de kinderen van groep 7/8 naar de theatervoorstelling van Maarten van der Weijden:
“Droom jij ook wel eens? Een mooie droom over het winnen van een wedstrijd of de beste te zijn met je muziekinstru-

ment? Misschien droom je wel van het beste punt van de klas te halen...Ik, Maarten van der Weijden, je kent me vast wel
van televisie, had ook zo‟n droom. Ik wilde allerbeste zijn in zwemmen. BETER dan wie dan ook! Toen ik zo oud was als jij
lag ik elke ochtend, voor het naar schoolgaan al in het zwembad. Alle dagen, weer of geen weer, zin of geen zin... Ik oefende en oefende want ik wilde echt BETER worden dan wie dan ook! En toen... werd ik ziek, heel erg ziek… De dokters dachten dat ik misschien wel niet meer beter zou worden. Maar dan ken je mij nog niet... ik accepteerde dat het tegen zat... En
werd BETER! Een paar jaar later werd ik wereldberoemd door op de Olympische spelen de allerbeste open water zwemmer
van de wereld te worden. Mijn droom kwam uit… Wil jij ook weten hoe jouw droom uit kan komen? Kom naar mijn voorstelling en ik vertel je mijn geheim! O ja, speciaal voor jou, neem ik ook nog eens mijn gouden medaille mee, kunnen we na afloop van de voorstelling samen met medaille op de foto, leuk!”
Willen alle kinderen van groep 7/8 erom denken dat ze vrijdag 9 december een lunchpakketje mee naar school nemen? We vertrekken om 11.55 uur van school. Verwachte terugkomsttijd is ± 14.00 uur.

Kerstfeest op school
Dit schooljaar is gekozen voor een kerstdiner in buffetvorm. „Hoe en wat‟? Daar krijgt uw
kind binnenkort een brief over mee naar huis van de kerstcommissie. Het kerstfeest zal
plaatsvinden op school op donderdagavond 22 december.

Maandag 9 januari „Nieuwjaarskoffie‟! Welkom!
Wij vinden het gezellig als u maandag 9 januari tussen 8.15 uur en 9.00 uur even binnen loopt om
elkaar een gelukkig en gezond 2017 te kunnen wensen! De koffie en thee staan uiteraard klaar!

