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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de
activiteitenkalender, https://www.obswereldwijs.nl/activiteitenkalender/
als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer
informatie over de activiteit
9 december
17 december

Koffie met…. mijn
rapportfolio via Zoom
Kerstbrunch in groep 1-7
Wordt door school
verzorgd!

18 december

12.00 start kerstvakantie
Nieuwsbrief 9

9 december Koffie met….. over
Mijnrapportfolio.
Op 9 december is er een belangrijke koffie met… over het
digitale portfolio over de ontwikkeling van uw kind, dat
voor u beschikbaar wordt begin januari. Wat wordt ervan u
verwacht? Hoe ziet het er uit? Krijg ik een inlog?
Al deze vragen worden beantwoord tijdens de koffie met…
op 9 december
We doen dat via ZOOM.
U kunt zich via Parro Agenda aanmelden t/m 7 december,
zodat we 8 december de link kunnen versturen.
We geven de koffie met… 2 x
Om 8.45-9.30
En ’s avonds van 19.00-19.45
We hopen zo heel veel ouders te bereiken.

De onderbouw viert Feest!
Op straat is het stil, maar in de vijf onderbouwklassen van
Wereldwijs is het gezellig druk. Iedereen is er volop in
feeststemming want we spelen, werken en onderzoeken
namelijk van alles rondom het thema Feest! Daarvoor
hebben we genoeg gelegenheid richting feestmaand
december met Sinterklaas (5 december), Chanoeka (10-18
december), Kerst (25 en 26 december) en Oud en Nieuw
(31 december en 1 januari). Maar we hebben het ook over
verjaardagen en andere culturele of religieuze feesten.
We hebben het in de klassen over wat er zoal gevierd
wordt, maar ook vragen we ons af wat je aantrekt naar
verschillende feesten, wat wordt er gegeten, wordt er
geluisterd naar muziek? Worden er cadeautjes gegeven?
En hoe bereid je een feest eigenlijk voor? Hoe nodig je
mensen uit en wat moet je allemaal in huis halen om het
feest te laten slagen?
Vanuit de ervaringen die kinderen hebben met feesten zijn
we dieper op het thema ingegaan. In elke klas zijn er
inmiddels al verschillende soorten hoeken ontstaan die
hiermee te maken hebben. Zo zijn er speelgoedwinkels
geopend waar cadeautjes worden gekocht, een bakkerij
waar taarten, koekjes of pepernoten worden gebakken en
zijn er kledingzaken waar feestkleren gepast kunnen
worden.
Voor deze activiteiten kunnen we altijd extra materiaal
gebruiken. Bijvoorbeeld:
•
Feestspullen zoals slingers, ballonnen, toeters,
feesthoedjes
•
Feestkleding om mee te spelen of om te laten
zien
•
Inpakpapier, linten
Mocht u iets over hebben wat we in de kleuterklassen
kunnen gebruiken, dan is dat van harte welkom.

Sint op school en Surprise feest

In groep 5 t/m 8 was er het surprise feest.
Whoepi wat is er hard geknutseld en wat zijn er mooie
gedichten geschreven.

Dit jaar konden we Sint en de pieten niet met een intocht
verwelkomen. Maar gelukkig kwam Sint wel naar school en
kon er elke keer een groep op bezoek bij Sint in de grote
hal. Daar werden vragen aan Sint gesteld en er werd
gezongen en opgetreden!

