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Sint op school
De sinterklaasviering is op vrijdag 2 december. De ouders zijn vanaf 8.30 uur van harte welkom om te
komen kijken in de arena. Bij regenweer vindt de viering plaats in de MFR en de ouders van de
groepen 1 t/m 4 mogen dan ook komen kijken; gelieve achteraan in de zaal aan te sluiten!
Groetjes namens de werkgroep Sinterklaas

Juf Celine neemt afscheid van groep 3b
Komende maandag 28 november is juf Celine’s laatste dag in groep 3b.
Ze heeft vanaf het begin van dit schooljaar vervangen voor juf Maria.
Vanaf 2 december staat juf Maria weer volledig voor de groep.
We willen juf Celine heel hartelijk bedanken en wensen haar veel
succes!

Gymtassen
In groep 3 worden vaak gymtassen vergeten.
We hebben in het begin van het jaar de afspraak gemaakt dat als
kinderen geen gymtas bij zich hebben, ze niet kunnen meedoen.
Niet voor straf, maar de vloer is gewoon niet heel schoon..
Op sokken is het te glad, en op blote voeten niet hygiënisch.
De kinderen hebben echter wel behoefte aan de beweging. Fijn als
iedereen dus kan meedoen! Wilt u er op letten dat uw kind op de
gymdag zijn/ haar gymspullen bij zich heeft?
Groep 3a heeft op vrijdag gym en groep 3b op dinsdag.
Alvast bedankt!

Meldingen via de website
Via de buttons op de website van school kunt u makkelijk uw kind ZIEKMELDEN, AANMELDEN of bij de
button GEGEVENS administratieve wijzigingen in adres, e-mail, telefoon of allergieën, e.d. doorgeven.

Isy
Kijk op Isy voor info over meer groeps-gebonden info!
Surprises in groep 5 – herfstwandeling in groep 6 – Pietenmiddag in groep 3B – beleefdagen van Stella
Maris – Intropiet Anja enz.

Gevonden voorwerpen
Tijdens de afgelopen twee weken hebben we de gevonden
voorwerpen aan een kapstok bij het handvaardigheidslokaal
uitgestald. We hoopten erop dat u de eigendommen van uw kinderen
zou herkennen bij uw bezoek aan de oudergesprekken. Volgende
week wordt al het overgeblevene opgeruimd en vanaf dan kunt u
weer voor gevonden voorwerpen terecht in de witte kast bij de
administratie.

KMVK: “Vrung oet Bung” met de “pekskespolonaise”
Zaterdag jl. deden 13 leerlingen uit de groepen 8 van onze
school mee met het Kinger Meersjes Vastelaoverleedsjes
Konkoer in de sporthal in Meerssen. De jongens en meisjes van
de haverzekskes en het prinsenpaar van 2015 en hun ouders
hadden dit met groot enthousiasme op zich genomen en veel
gerepeteerd na school op hun leedsje: “de pekskespolonaise!”
Het zag er geweldig uit, er waren veel supporters in de zaal en
het optreden ging perfect.
Jammer genoeg wonnen ze niet, maar we zijn wel erg trots op
hen!

Masterclass Geschiedenis: Egyptologie
Vijf leerlingen van onze school nemen deel aan het project
Bovenschoolse Masterclass Hoogbegaafdheid van Stella Maris.
In 5 blokken van elke keer 3 woensdagochtenden zijn ruim 60
leerlingen (verdeeld over twee groepen) van de groepen 8 uit
de omliggende basisscholen te gast op Stella Maris.
Achtereenvolgens komen de volgende vakgebieden aan de
orde:
1.
2.
3.
4.
5.

Debatteren
Geschiedenis; Egyptologie
Kunst
Engels
Robotica

De afgelopen drie woensdagen zijn de leerlingen aan de slag
gegaan met het onderwerp ‘Egypte in de oudheid’.
De eerste bijeenkomst was een inleiding en werd gestart met
een beeldend verhaal van de docent. De leerlingen moesten
debatteren over het graf van Toetanchamon. Verder
openbreken of niet was de stelling.
De inhoud van de eerste masterclass in september kwam hier goed bij van pas. Gepassioneerd
probeerden de leerlingen elkaar te overtuigen van de voor- of de nadelen.
Tijdens de tweede bijeenkomst werd in verschillende
groepen een ‘pitch’ (korte spreekbeurt) voorbereid
gedurende de les. De onderwerpen waren:
Het dagelijks leven – de Nijl – Koning en Koninginnen –
Muziek.
Elke groep kreeg 4 minuten de tijd om de andere groepen
iets te vertellen over hun onderwerp.
Vandaag was de laatste bijeenkomst. Nu stond het oude
Egyptische schrift, de hiërogliefen, centraal.
Na een korte inleiding moesten de leerlingen weer aan de
slag met het ‘lezen’ van de hiërogliefen. Doel was om hun
eigen naam te schrijven met de tekens van dit oude schrift.
Alle leerlingen hebben dit doel bereikt.
Afsluitend hebben ze een film gezien waarin alle onderwerpen weer samen kwamen. Kortom een zeer
interessante masterclass.
We kijken met veel spanning vooruit wat de volgende masterclass ons brengt.
Het zal dan gaan over kunst!
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