feestdagen
Agenda;
13 december
20 december
21 december

Scholenmarkt VO
Kerstviering
Start
Kerstvakantie
om 12:00 voor alle
groepen!

Hallo ouders en kinderen,
Bijna Kerstmis en bijna vakantie. Nog een
week met gezelligheid op school en dan
even een pauze van twee weken met het
nieuwe jaar voor de deur. Het jaar brengt
nieuwe ontwikkelingen. Zo starten we met
nieuw digitale schoolborden van Prowise.
Daar is iedereen heel blij mee en het
betekent
dat
we
verder
kunnen
ontwikkelen op onder andere ICT-gebied.
Er komen nieuwe bulletinboards in de
groepen zodat er meer ruimte is om het
onderwijs in de groepen zichtbaar te
maken, leerdoelen op te hangen en werk
van kinderen te laten zien. Ook in de
gangen/ hallen komen nu prikborden
nadat de fameuze buddy’s zijn afgeschaft
vanwege de viezigheid die achterbleven
op de wand. Daar kunnen we het werk van
de kinderen dan ook laten zien.
Ouders hebben meegeholpen om de
oude
borden
te
verwijderen,
superbedankt!
Ouders die de school mooi hebben
ingericht voor Sint en Kerst, ook jullie heel
erg bedankt. Jullie inzet en creativiteit
wordt
heel
erg
gewaardeerd.
Mijn dagelijkse bezigheden zijn er nu op
gericht om de zaken netjes over te dragen
aan mijn collega Maarten Jurgens en aan
Erika en Monique die mijn taken gaan
overnemen na de Kerstvakantie.
Op maandag, dinsdag en om de week de
woensdag is Maarten er. Op woensdagen
donderdag is Erika als MT lid ambulant en
op donderdag en vrijdag Monique. Ik heb
alle vertrouwen in deze collega’s en het
team dat alle ontwikkelingen goed worden
voortgezet. Ik ben het land niet uit en door
de huidige mobiele telefonie goed te
bereiken voor vragen die opkomen. Ik wens
iedereen een fijne week en voor degenen
die ik niet meer zie deze week: Fijne

en

een

goed

2019!

Hartelijke groet, Ingeborg
Pensionado Peter
Op 14 november is Peter van Oort 65 jaar
geworden. Hij is toe aan zijn welverdiende
pensioen.
Op donderdag 20 december is hij samen
met zijn vrouw Anneke eregast tijdens onze
kerstviering.
Na de optredens van de kinderen is er
gelegenheid voor u om hem gedag te
zeggen.
Het team neemt op een ander moment
afscheid van onze pensionado.
Peter draagt zijn taken over aan Coen
Corssmit. Vanaf 7 januari ziet u Coen op
De Zonnepoort.
Kerstactie kalender
Vera uit de Sterrenstraat en Rosalie uit de
Vlinderboom hebben tijdens hun
zomervakantie de aardbeving in Lombok
van dichtbij meegemaakt.
Op dit moment is daar het regenseizoen
begonnen en hebben veel mensen nog
geen dak boven hun hoofd.
Om geld in te zamelen heeft de moeder
van Vera een fotokalender ontworpen
met haar mooiste foto’s van kinderen over
de hele wereld gemaakt tijdens hun
reizen.
Deze biedt ze te koop aan voor €12,50 en
zijn te bestellen bij juf Tamara voor a.s.
woensdag 19 december.
Het Citadel
Met heel groep 8 gingen we naar het
Citadel. We gingen naar 3 vakken
Biologie, Nederlands en Zorg en Welzijn. Bij
Biologie gingen we onder een microscoop
naar een waterplant kijken. De plant wordt
groen gemaakt door groenzaaddeeltjes .
Bij Nederlands gingen we een verhaal
lezen en daarover vragen beantwoorden .
Bij Zorg en Welzijn werd je opgedeeld in
groepjes: strijken, baby verzorgen en een
oudere uit bed helpen. Baby verzorgen:
voor de gezondheid van de baby
moesten we een wit jasje aan. Toen
kregen we een lijstje over wie wat ging

doen baby uitkleden daarna in bad goed
afdrogen en kleertjes aan. Strijken: je kon
kiezen uit een servet of een handdoek
strijken het strijkijzer was echt aan dus dat
was wel spannend om te zorgen dat alles
schoon bleef moesten wij ook een uniform
aantrekken. Oudere uit bed helpen: Het
was niet echt een oma of opa maar
gewoon een kind uit de klas die uit een
bed werd geholpen en daarna in een
rolstoel. Toen we daar mee klaar waren
gingen we weer terug naar school.
Megan: Wat vond ik er van het was leuk
om te doen en vooral heel grappig ik
kreeg alleen wel een beetje hoofdpijn van
die microscoop. Sanne: Ik vond het leuk
om bij het Citadel te kijken. Wat ik het
leukst vond is bij Biologie en dan Zorg en
Welzijn en dan Nederlands.
Geschreven door Megan en Sanne
Trots op……
Elk jaar komt er een uitnodiging voor
kinderen om deel te nemen aan de
Octoplus klas. Dit is bedoeld voor kinderen
van groep 8 die meer uitdaging nodig
hebben. Tomas, Stijn en Tom zijn 6 weken
naar het Oympus College gegaan en
hebben daar filosofie-, kunst- en DNA
onderzoeklessen gevolgd.
Bij het Stedelijk Gymnasium in Arnhem
hebben ze lessen gekregen in Frans,
Nederlands, Grieks en Latijns. Ze hebben
dit geweldig gedaan en hebben daarom
een certificaat gekregen.

Stijn, Thomas en Tom

Thema-uitje groepen 5/6
Naar de chocoladebar en de
meubelmaker.
Toen we aankwamen bij de Smeltkroes
(honigfabriek) kregen we een
beschermingsbril. En de poten hadden
een bepaalde kleur. Toen we binnen
waren moesten we gaan zitten op een
stoel. Daarna heeft Anke (de
meubelmaker) De apparaten uitgelegd.
Boven ieder apparaat hing een briefje met
een kleur. Als je de zelfde kleur pootjes
had moest je daar naar toe. Met hout of
piepschuim kon je vormpjes maken. Bij het
grote apparaat moest je grote dingen
maken, want anders kon je in je vingers
snijden. Bij het kleinste apparaat moest je
piepschuim snijden. Bij sommige
apparaten moest je met een zaag. En bij
de anderen had je een staafje die
ronddraaide. Het hout moest je schuiven.
Je mocht twee onderdelen doen. Toen we
klaar waren gingen we buiten eten en
drinken (het was best koud).
Daarna gingen we naar de chocolade
afdeling. Toen we binnen waren bij de
chocolade afdeling gingen we allemaal
zitten op een stoel. Toen ging Marc
uitleggen over de geschiedenis van
cacaobonen en chocola. Hij liet ons een
filmpje zien over cacaobomen. En waar ze
groeien. Daarna zei hij dat de
cacaobomen rond de evenaar groeien.
Hij zei dat mensen uit Mexico met
cacaobonen betaalden. Iemand uit
Spanje ging oorlog voeren. Toen heeft hij
de cacaobonen mee naar Spanje
gebracht. En hij liet zien hoe chocola
gemaakt werd. En toen mochten we drie
soorten chocola proeven en dat waren
melk, puur en wit. Puur was heel erg bitter.
We kregen allemaal een kaartje mee naar
huis.
Einde!
Geschreven door Dana en Milou van het
Uilennest.

De nieuwsgierige apen
Met de nieuwsgierige apen hadden we
het thema DNA. Tijdens het thema zijn we
twee keer naar het lyceum geweest. We
hebben daar biologieles gekregen. Hier
mochten we een experiment doen, zodat
we ons eigen DNA konden zien. Daarnaast
hebben we een onderzoek gedaan in
groepjes. We moesten een
onderzoeksvraag bedenken. Die van
Pieter ze groepje was: Hoe groot is de kans
als een van je ouders links is en de ander
rechts, dat jij ook links bent met schrijven.
Die van Stijn B ze groepje was: Hoe groot is
de kans als de ouders dezelfde kleur ogen
hebben en het kind een andere kleur.
Vandaag hebben we onze presentatie
gedaan over dat onderzoek op het
lyceum. De ouders waren hier ook bij
aanwezig. Na de presentatie mochten de
kinderen met hun ouders een hersenkraker
maken. Het was super leuk!
Geschreven door de nieuwsgierige apen
Biebexperts De Zonnepoort!
De biebexperts van dit jaar zijn:
Uit de klimop: Isa, Lina, Iris L en Sare.
Uit de bruggenbouwers: Noor, Tess, Julian
en Menno.
Uit de ontdekkers: Isabel, Tiego, Charlotte
en Tristan.
Wat zijn biebexperts: kinderen die in de
bieb werken en ze helpen kinderen met
uitlenen, inleveren en lezen.
Wat hebben we de afgelopen 5 weken
geleerd:
inleveren en uitlenen, plannen maken voor
de bieb, wat genres zijn en we moesten
een presentatie houden en het filmpje
gaat rond de klassen.
Geschreven door de biebexperts

Voorstellingen in de Bieb
Nationale Voorleesdagen
23 januari – 2 februari
Voorlezen is altijd een klein feestje, én
belangrijk voor de taalontwikkeling.
Daarom is er tijdens de Nationale
Voorleesdagen extra aandacht voor
voorlezen in de bieb. Met leuke
activiteiten voor peuters en kleuters.
Leuk om jullie ouders op te attenderen via
de nieuwsbrief van de school!
Een greep uit de voorstellingen;






Waar is kat? 3+
Muzikale voorstelling door Theater
Tweekant
23 JAN | Bibliotheek Huissen
Koning Kluns vertelt verder 4+
Verhalen van Paul Groos én die
van jezelf
25 JAN | Bibliotheek BeekUbbergen
04 FEB | Bibliotheek Zwanenveld
(Nijmegen)
De kat is verdwaald 2+
Een vrolijke, muzikale en
interactieve voorstelling van Pet &
Pat
02 FEB | Bibliotheek Elst
02 FEB | Bibliotheek Beuningen

Ouderavond ik & mijn puber
Gemeente Overbetuwe organiseert 16
januari op Het Westeraam een
ouderavond. Ook als uw kind nog niet op
het VO zit bent u van harte welkom.

