WEEKBRIEF
18 t/m 22 december 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

koken, groep 4 t/m 6
Extra gymles, groep 1 t/m 3
KERSTVIERING: kerstmusical + kerstlunch
ALLE KINDEREN VRIJ!

De kerstvakantie is van 22 december 2017 t/m 7 januari 2018

HARTELIJK GEFELICITEERD!
DECEMBER

Datum:
18
22
22
25

Naam:

Groep:

Mohamed Amine Azouagh (2006)
Esmae Dahmani (2010)
Fleur Nieuwland (2006)
Berfu Yilmaz (2006)

5/6
3
7/8
7/8

Kerstlunch
Donderdagmiddag is er een kerstlunch op school. Voor de kerstlunch moeten de kinderen zelf een
bord, beker en bestek meenemen!! Graag voorzien van naam. Denkt u nog aan het maken van de
hapjes?

Kerstmusical
Donderdag 21 december is de uitvoering van de kerstmusical op school. De kerstmusical
wordt gespeeld door kinderen uit groep 1 t/m 8.
Bij deze willen wij u graag uitnodigen om te komen kijken naar de kerstmusical!!
De musical wordt 2x opgevoerd:
• 08.45- 09.45uur (aansluitend koffie/thee drinken met ouders)
• 13.30-14.30uur
Voor de middagvoorstelling zijn ook de bewoners van de Baliënweide uitgenodigd. Verder
zijn ouders broers/zussen, opa’s/oma’s, buurvrouw/buurman etc. allemaal welkom!

U KOMT TOCH OOK??

Nieuw aanbod naschoolse activiteiten (gratis)
Na de kerstvakantie komt er een nieuw aanbod naschoolse activiteiten.
De groepen 1 t/m 3 kunnen gaan knutselen en sporten (waarschijnlijk judo),
voor de groepen 4 t/m 6 is er streetdance, proefjeslab en huiswerkklas (vanaf groep 5),
het aanbod voor de groepen 6 t/m 8 is sport (turnen), huiswerkklas en breakdance.

De naschoolse activiteiten starten vanaf maandag 22 januari en worden ook dit keer gratis
aangeboden! Kinderen krijgen na de kerstvakantie een brief om zich op te kunnen geven.

LOGO 3000

In de kleutergroepen werken we met LOGO 3000. De kleuters leren alle 3000 woorden van de
Basiswoordenlijst voor Kleuters (de BAK) om zo goed voorbereid naar groep 3 te gaan. Iedere week
staat een ander woord centraal. Het woord van volgende week is:

KNIKKEN - NATUURLIJK
•

Als ik zo knik vind ik het natuurlijk goed.

•

We gaan ja knikken en nee schudden.

•

Ik knik want natuurlijk mag je naar de wc.

•

Allemaal knikken, ja natuurlijk gaan we naar buiten.

Scholenonderzoek RTL-nieuws
RTL-nieuws heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van kinderen op verschillende scholen.
Scholen waar veel kinderen met een migrantenachtergrond (niet Nederlandse achtergrond) zitten
scoren beter dan zogeheten gemengde scholen. De liniedoorn is een school met veel kinderen met
een migrantenachtergrond, net zoals de Okba (Ibnoe Nafi) en de J.F. Kennedyschool. Deze scholen
scoren allemaal tussen de 7,2 en 7,5.
Als team van de Liniedoorn zijn wij natuurlijk trots op onze resultaten!!

VRIJDAG 22 DECEMBER VRIJ
Alle groepen zijn al vrij op vrijdag 22 december!

