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Kerstkaartenactie
Het is algemeen bekend dat steeds meer ouderen eenzaam zijn. Daarom heeft onze
school dit jaar samen met de kinderen meegedaan aan de kerstkaarten actie voor
de eenzame ouderen.
In de klas hebben we allemaal een hele mooie kerstkaart gemaakt. Deze kaarten zijn
opgestuurd naar het Ouderenfonds en zij zorgen ervoor dat deze kaarten terecht
komen bij de eenzame ouderen.
Alle kinderen vonden het leuk om zo’n mooie kaart te maken. Op deze manier waren ze creatief bezig en we hebben iets gedaan voor een goed doel. En het was ook
nog eens heel erg leuk om te doen!
Goede voornemens 2019
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen, zodat we
om 8.30 uur met alle kinderen kunnen beginnen in de
groep. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bibliotheek lidmaatschap
We werken in de groepen 5 - 8 met een nieuwe methode wereldoriëntatie. De leerlingen moeten daarbij opdrachten opzoeken. Vaak doen ze dat op internet maar het
is ook handig als kinderen vertrouwd zijn met het opzoeken in informatieve boeken.
Kinderen kunnen daarvoor een gratis lidmaatschap aanvragen bij de bibliotheek.
De school heeft ook een abonnement aangevraagd zodat we een aantal boeken die
betrekking hebben op het thema op school hebben.
Werkboeken Blink
De werkboeken van Blink zien er erg mooi geïllustreerd uit. De kinderen werken er
graag in. Na afloop van het thema worden de werkboeken mee naar huis gegeven.
In het werkboek zijn soms niet alle opgaven ingevuld
omdat de kinderen bepaalde opdrachten op een andere manier verwerken. Soms digitaal of met de hele
groep.
Het is leuk om met uw kind het werkboek nog eens
door te bladeren.

Namens alle medewerkers van de Rotonda
Brei een eind aan 2018 en pak de
draad weer op in 2019 !
Fijne Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar !

