Sinterklaas
Eindelijk is het zover, Sinterklaas is weer in het land! Een gezellige tijd is aangebroken. We mogen onze schoen
weer zetten en wie weet komen de Pieten op school ook wel langs.. En ja hoor.. vandaag was het al zover.
De Pieten hadden iets lekkers voor ons achtergelaten, maar ook was er een rommeltje van gemaakt! Overal
lagen dingen op de vloer, zoals proppen papier, knutselmateriaal en Sinterklaaskaartjes. Zouden die Pieten dat
gedaan hebben?.. en waarom zouden ze dat dan doen?
Eerder kregen de kinderen in de groepen 1,2,3 en 4 al post. Juf Anne-Marie had een envelop ontvangen, die ze in
de klas kwam brengen. Hierin zaten kaartjes met plaatjes er op. Sommigen kregen meerdere van dezelfde
kaartjes en andere kregen weer een aantal verschillende kaartjes. Meerdere keren hebben de kinderen al van
deze enveloppen met kaartjes gevonden. Wat zouden we nou toch met die kaartjes kunnen doen?
De kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zullen de Sint weer een handje helpen door surprises te maken,
de lootjes zijn inmiddels getrokken. Maken jullie er iets moois van?
Op 5 december worden alle kinderen om half 9 op het grote plein verwacht. Het is de bedoeling dat alle kinderen
zich bij hun leerkracht verzamelen. Daar zullen we samen gezellig zingen en afwachten of Sint en zijn Pieten ons
horen en een bezoek aan onze school komen brengen.
Op deze dag hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te nemen. Er wordt voor iets lekkers gezorgd.
Hopelijk verloopt alles volgens plan…
Wij kijken er al naar uit, jullie ook?

Studiedag 6 december
De dag na het grote Sintfeest kunnen de kinderen lekker uitslapen en de hele dag met hun cadeautjes spelen. De
kinderen zijn dan namelijk vrij. Het team heeft een studiedag.
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Met Kerst eerder uit
Op donderdag 20 december staat de kerstviering gepland. Meer informatie hierover
volgt nog, maar op dit moment willen we u wel informeren over het volgende: Omdat
een deel van de viering ’s avonds plaatsvindt is de school die middag om 14.15u uit. De
kinderen die op deze dag naar de BSO van Kober gaan, kunnen hier gewoon terecht. We
hopen dat het eerder uitgaan van de school voor de andere ouders niet tot problemen
met de opvang leidt. Mogelijk kunt u onderling iets regelen. Mocht dit echt niet lukken,
kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind.

Aangepaste kalender
In de bijlage treft u een aangepaste versie van de schoolkalender. De wijzigingen hierbij ook op een rijtje:
- 20 december 14.15u uit i.v.m. kerstviering
- 9 mei afsluiting Samen Beter Lezen (verzet i.v.m. nieuwe datum schoolreis)
- 10 mei nieuwe datum schoolreis (zie vorige memo)
- 16 mei schoolfotograaf
- 19-20-21 juni kamp groep 8
- 21 juni ouderborrel

Themaweken UITVINDERS
Morgen (vrijdag 23 november) bent u van harte welkom om vanaf 15.00u tijdens de inloop in alle klassen te
komen kijken naar waar we in de themaweken mee bezig zijn geweest.
Hierbij alvast een voorproefje:
Groep 1/2B
De kleuters zijn ook aan het uitvinden geslagen. In de eerste week hebben
we fantastische uitvindingen gedaan bij de Uitvindfabriek. Wat een groot
succes! Verder hebben de kinderen een vergroot-en-verklein-machine
ontworpen. Deze kunt u in de hal bij de kleuters op vrijdag bewonderen,
want er zal een heuse demonstratie worden gegeven. Al met al: een paar
fantastische weken!
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Groep 3

We hebben een klassikale robot gemaakt, een eigen robot getekend en een klassenverhaal geschreven met
robots in de hoofdrol!
In de uitvindfabriek hebben we zelf dieren uit piepschuim
gesneden en leerden we hoe we beebots moeten programmeren.
In de klas hebben we nog meer geoefend met de beebots.

Groep 4
Natuurlijk zijn we in groep 4 lekker bezig met het thema uitvinders.
De kinderen waren erg benieuwd naar de uitvinders van de
verschillende vervoersmiddelen, maar vooral ook benieuwd naar wat
de toekomst gaat brengen.
We zijn er achter gekomen dat er in de toekomst allerlei voertuigen
zullen komen die kunnen vliegen of die zelf kunnen rijden zonder dat
ze daar mensen voor nodig hebben.
In de klas hebben we nu ook “Beebots”. Dit zijn kleine robots die je
kunt programmeren om een bepaalde route af te leggen. Zou dit dan
een voorloper kunnen zijn van de zelfrijdende voertuigen van de
toekomst? Zullen deze op die manier ook een programma in hun
computer kunnen hebben waardoor ze zelf naar een bepaalde
bestemming kunnen gaan?
Tijdens ons bezoek aan de “Uitvindfabriek” hebben we geoefend
met het programmeren van de Beebots en hebben we verschillende
opdrachten moeten uitvoeren.
Ook hebben we figuren van piepschuim gemaakt. De kinderen waren
erg verwonderd hoe een klein warm draadje zo makkelijk door een
stuk piepschuim kon snijden.
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Groep 5

In groep 5 hebben de kinderen de afgelopen weken gekeken naar
uitvindingen die vroeger gedaan zijn.
Zo zijn we zelf gaan kijken naar vliegtuigen in 'Het vliegend museum
Seppe'. Een aanrader!
De kinderen zijn in kleine groepjes, met een begeleider in een echt
pilotenuniform, rond gelopen. Diegene wist heel veel te vertellen over de
vliegtuigen die we zagen. Ook hebben we gehoord hoe zo'n motor
eigenlijk werkt en last but not least......... mocht elk kind in een vliegtuig
zitten en deze bedienen.
Ik begrijp wel waarom iedereen, ook de ouders die voor vervoer
zorgden, zo enthousiast was!

Groepen 6-7-8
Afgelopen twee weken hebben we gewerkt rondom het thema uitvinders. In de bovenbouw hebben we in
groepjes gewerkt. De kinderen mochten vrijdag 9 november zelf groepjes maken (waarbij de groepen 6, 7 en 8
gemengd zijn), waarmee ze vanaf maandag 12 november aan de slag gingen.
Er waren verschillende onderwerpen waaruit ze konden kiezen, zoals bijvoorbeeld communicatie, geneeskunde
en vervoer.
We gingen steeds twee middagen/ochtenden aan de slag. Als we bovenkwamen gingen we door de tijdmachine,
ook stond er dan muziek op zodat wij wisten dat we weer voor het thema aan de slag gingen. In groep 6
werkten wij rond het verleden en maakten wij een muurkrant, in groep 7 werkten wij rond het heden en maakten
wij een presentatie en in groep 8 werkten wij rond de toekomst en hebben wij nieuwe uitvindingen ontwikkeld.
We zijn ook allemaal naar de uitvindfabriek geweest, wat was dat leuk zeg! Groep 6 gaat hier morgen, vrijdag 23
november, nog heen.
A.s vrijdag nodigen wij u graag uit voor onze inloop, zodat u ons werk kunt bewonderen. Graag tot dan!
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Groep 7 in de uitvindfabriek

Bericht van de penningmeester OR
De betalingstermijn voor de ouderlijke bijdrage verloopt op 1 december. Heel fijn dat velen van u al betaald
hebben! In de bijlage nogmaals de brief voor hen die dit nog niet gedaan hebben.

Schoolbieb op volle kracht
Er is goed nieuws over de schoolbibliotheek. Het team van
bibliotheekvrijwilligers is weer voltallig. Dat is heel fijn, want
dan kunnen de leerlingen vaker naar de bibliotheek gaan om
boeken te lenen. Via deze weg stellen wij ze aan u voor. Van
links naar rechts: Hatice, Danielle, Iris, Claudia, Jennefer, Lies,
Linda en Sharmilla.
Op de foto ontbreken Frida en Maaike.
Maar dat is niet het enige goede nieuws. De school heeft, met
enthousiaste hulp van de kinderraad, een hoop nieuwe boeken
aangeschaft en ook de nieuwe boeken van de schakelklas
hebben een plaatsje gekregen in de bibliotheek. Het aanbod is nu weer helemaal up-to-date en de leerlingen
hebben een nog ruimere keuze.
Welkom Linda, Iris, Maaike, Claudia en Sharmilla. Fijn dat jullie ons komen versterken!
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Bericht van de Augustinusparochie
Vormsel 2019
Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk.
De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. Graag bereiden we uw kind voor op het
vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij
bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en
te verbreden.
Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een
drietal andere activiteiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of
wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een startzondag op zondag 24 februari
2019, om 10.00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)
Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar
emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari
2019.
U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.
Werkgroep Vormsel Augustinusparochie
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