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Vijzelvaria
Vrijdag 15 december 2017

Woensdag 20 november

Kerststukjes maken en kerstviering

Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
23 dec t/m 7 januari
Vrijdag 12 januari

Alle kinderen ’s middags vrij
Alle kinderen vrij
kerstvakantie
Volgende Vijzelvaria

Verjaardagen:
23 december
25 december
4 januari
5 januari
6 januari
9 januari
10 januari

Jip (11 jaar)
Sieb (11 jaar)
Jens (11 jaar)
Teun (9jaar)
Mark (9 jaar)
Milou (5 jaar)
Jaimy (11 jaar)
Lucas (10 jaar)

Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!
2017
Alweer de laatste Vijzelvaria van het jaar! Wat is er veel gebeurd
afgelopen jaar. Veel veranderingen op de Vijzel, zowel op het gebied
van personeel en didactiek. Het werken met kinderen blijft hetzelfde en
we genieten iedere dag van ze!
Nog een weekje school en dan kerstvakantie. Een mooie en bijzondere
laatste week met een kerstviering en een schoolbreed knutselcircuit.
Alvast een hele fijne vakantie, fantastische kerstdagen en alle goeds
voor 2017 namens het team van de Vijzel!
Kaarten voor eenzame ouderen
Nederland kent veel eenzame ouderen. Iedere leerling van De Vijzel
maakt een eigen kerstkaart voor een eenzame ouder. De onderbouw
versiert een bestaande kaart en de bovenbouw ontwerpt zijn eigen
kaart. In samenwerking met Post.nl en het ouderenfonds worden deze
kaarten bezorgd bij een oudere die zich eenzaam voelen. Prachtig om
te zien hoe betrokken onze kinderen hierbij zijn. Ze maken mooie
creaties om iemand blij te maken.

Kerststukjes
Alle kinderen maken op woensdagochtend 20 december een eigen
kerststukje. Zij worden hierbij begeleid door hulpouders. Er is hier nog
wat hulp voor nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij Marieke Groot
(moeder Wouter, Emma en Sam)
De kinderen nemen de volgende benodigdheden mee:
· een bakje natte oase
· een snoeischaar
· kerstgroen
· een kaars
· wat spulletjes om te versieren
Kerstdiner
We vragen iedereen iets voor te bereiden voor het kerstdiner in de
klassen. Er hangen weer kerstbomen met ballen (gerechten in porties)
op de klassendeuren waar u er eentje van mee mag nemen. Zo
bereiden we samen een gevarieerd kerstdiner voor.
Op dinsdag 19 december nemen de kinderen alvast een plastic tas mee
met daarin: een beker, bakje, bestek en bord. Graag alles voorzien van
naam.
Kerstfeest
Op woensdagavond 20 december start het kerstfeest op De Vijzel. Om
16.45 uur is er een inloop voor het brengen van de gerechten. Om
17.00 uur lopen we gezamenlijk richting het Dorpshuis waar de
talentenshow 'De Vijzel got Talent' zal plaatsvinden. Uit iedere groep
zijn er kinderen die hun talenten gaan laten zien en de jury zal
beoordelen wie het grootste talent van de Vijzel heeft. U bent van harte
welkom om te komen kijken.
Rond 17.45 uur is de talentenshow afgelopen en lopen de leerkrachten
samen met de kinderen terug naar school. In alle klassen wordt gezellig
gegeten van de meegenomen gerechtjes. Om 18.30 uur bent u welkom
om in de hal een kerstborreltje te drinken met andere ouders. Om 18.45
uur sluiten we het kerstdiner in de klassen af en mag u uw kind
ophalen.
Onderzoekend en ontwerpend leren
In groep 7/8 zijn wij begonnen met onderzoekend en ontwerpend leren.
Het thema van de afgelopen weken was water. De kinderen waren erg
nieuwsgierig, want wat gebeurt er met het water wat wij doorspoelen?
Hoe wordt het water schoongemaakt? Wat is een tsunami of een
gletsjer?
In groepjes zijn de kinderen aan de slag gegaan met hun eigen
onderzoeksvraag. Een aantal onderzoeksvragen waren bijvoorbeeld:
'hoe kunnen wij zelf water zuiveren?' Of 'hoe vaak wordt er per dag in
groep 7/8 doorgetrokken?' En 'hoelang duurt het voordat een ijsklontje
is gesmolten? Via stappen zijn de groepjes aan de slag gegaan en zij
hebben dit genoteerd in de onderzoekend leren app.
www.onderzoekendlerenapp.nl/
Volgende week zullen de kinderen hun resultaten presenteren aan de
klas.

Schoolbieb
Iedere maandagmiddag is van 15.15 tot 16.15 de schoolbieb open voor
iedere leerling die een boek of een cd wil lenen. Er zijn boeken over
allerlei onderwerpen, geschikt voor alle leeftijden en leesniveaus. Maar
hoe kies je een boek? Wil je een spannend boek of zoek je meer iets
wat je kunt gebruiken voor je spreekbeurt ?
We hebben een voorstel..
Heb je net een boek gelezen waar je echt van hebt genoten? Schrijf
daar dan een kort stukje over voor in de Vijzelvaria. Heb je een filmpje
gezien waarvan je denkt dat heel veel kinderen het leuk vinden? Maak
een klein verslagje. Op deze manier kunnen andere leerlingen er ook
van genieten.
We hebben Fenna van groep 7/8 gevraagd of zij als eerste een
verslagje wil maken van een boek waar zij van heeft genoten.
We hopen dat daarna heel veel verslagjes gemaakt gaan worden . Zo
kan er nog beter gebruik worden gemaakt van de schoolbieb! Opsturen
kan naar info@obsdevijzel.nl .
We zijn benieuwd!
GRABBELEN BIJ BIEBCLUB NA VIJF BOEKEN
Om nog meer kinderen te laten lezen, beginnen we na de
kerstvakantie met de meer- boeken- lezen- spaarkaart.
Iedereen krijgt een STEMPELKAART om te sparen.
Bij elk geleend boek krijg je een stempel op die kaart. Na vijf stempels
mag je een keer grabbelen in onze speciale bieb grabbelton. Je moet
de boeken natuurlijk wel lezen.
Dus: als je vijf boeken geleend hebt, kun je met je volle stempelkaart
grabbelen.
De actie loopt tot de meivakantie. Dus: lezen maar.
Fijne kerstvakantie, vooral met een boek.
De biebclub
Groep 1 & 2

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Thema kerst
De kerstboom is versierd, lichtjes branden en de mooie liedjes klinken
ook uit onze klas. Woensdag mochten de kinderen lekker knutselen in
de verschillende klassen. Wat zijn er mooie dingen gemaakt. In de klas
versieren de kinderen een kerstboom met klei, borduren ze kerststerren
en kerstbomen en maken versieringen voor in de boom met strijkkralen.
De kinderen hebben heel veel zin in de komende kerstviering. Samen
hebben we lekkere gerechten verzonnen. Wat fantastisch dat we in
deze drukke tijd weer een beroep op u mogen doen! Het gerecht wat u
maakt hoeft u niet voor iedereen te maken, maar bijvoorbeeld 10
pannenkoeken (en zeker geen 26!).

Bouwen met Kapla
Onze kinderen werken graag uit de constructiekast. Ze maken mooie
dingen en zijn er altijd erg trots op. Zo af en toe mogen er 2 kinderen in
de gang werken bij gr. 3 t/m 8. Daar maken zij mooie creaties met
Kapla. ‘Juf wil je een foto maken’ komen ze dan trots vragen. Bij deze 2
leuke foto’s van mooie creaties!

Geen gym
Een aantal van u stond gister bij de gymzaal, maar wij waren er niet. De
sleutel was tijdelijk niet in ons bezit en daar kwamen we pas op het
moment dat we in de rij stonden achter. Excuus daarvoor!
A.s. maandag en donderdag gymmen wij niet i.v.m. instuderen Engels
liedje met juf Anita op maandag en het opruimen van de klas op
donderdag. Wilt u uw kind een plastic tas meegeven?
Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Woensdag hebben we heerlijk schoolbreed geknutseld rond het thema
kerst. Hoe mooi is het om te zien dat kinderen, groot en klein, elkaar
daarbij zo goed kunnen helpen.
Woensdag kerstviering en donderdag opruimen en afronden met leuke
activiteiten.
Willen jullie een tas meegeven aan uw kind, dan kunnen de spullen
mee? Bedankt alvast.
Groep 3 heeft kern 4 van Veilig leren lezen afgerond (ui, e, o, a, u) en
krijgen allemaal een diploma mee met de woorden en letters die ze
hebben geleerd. Onze lettermuur wordt al erg lang.
Groep 4 is gestart met het oefenen van begrijpend lezen, dit is nog best
lastig maar ze doen erg hun best.

We bedanken onze stagiaires alvast, die ronden ook hun stage hier af
en gaan weer verder naar een andere klas of school. Bedankt Celine en
Loraine, we hebben het heel fijn en gezellig gehad en vooral mooie en
leuke lessen en goede hulp. Succes op jullie volgende stage.
Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Kerst
Ook in groep 5/6 zijn we druk bezig met het zorgen dat de klas in een
gezellige kerstsfeer komt. Met zwart papier en vliegerpapier hebben we
glas in lood gemaakt voor op de ramen. De kerstboom hangt vol met
zelfgemaakte kerstknutsels. De liefste kaartjes worden geschreven voor
het Ouderenfonds en we zijn natuurlijk ook bezig met een placemat.

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek hadden wij het verhaal van Platte Tijs
gehoord. Via de bibliotheek konden wij een prijs winnen. De kinderen
van groep 7 en 8 hadden een prachtig lied gemaakt. Deze week
hebben wij gehoord, dat wij de eerste prijs hebben gewonnen!
Volgende week komt de bibliotheek de prijs overhandigen.
Kerst
Deze week zijn wij al volop bezig met de kerst. Woensdag hebben alle
kinderen geknutseld in verschillende klassen. De kinderen maken een
klassentekening. Ieder kind maakt een stukje van één kersttekening,
deze tekeningen worden als één geheel opgehangen in de klas. Wij zijn
erg benieuwd hoe de tekening eruit ziet! Ook hebben wij prachtige
wenskaarten gemaakt, deze kaarten worden verstuurd naar eenzame
ouderen.
Tulpen
Vorige week vrijdag zijn de tulpen geoogst en verkocht. Donderdag 11
januari gaan wij met de klas naar een tulpenbedrijf. Hier gaan wij
bekijken hoe de tulpen groeien in een groot bedrijf.

Extern

LAATSTE NIEUWS !!! KINDERKERSTVIERING 2017
24 december 19.00u
Zoals ieder jaar een kinderkerstviering van de Gemeente THOMAS.
In onze kinderkerstviering brengen wij op een originele en
traditionele wijze het laatste nieuws van 2017 jaar geleden.
Weet onze verslaggever wat er toen allemaal gebeurde???
Naast dit kerstspel is er ook weer een mooi en gezellig voorgelezen
kinderverhaal en bekende kerstliedjes.
Dus iedereen die kind is of zich kind voelt, kom naar onze
kinderkerstviering!!
Na afloop krijgen de kinderen natuurlijk een kleine verrassing mee
naar huis.

LET OP Het is in de kerk in OOSTWOUD Oosteinde 44 1678 HT in
plaats van in Hauwert
Datum en tijd: Kerstavond 24 dec. om 19.00u
Kerk open om 18.40u
Entree is gratis. Er wordt een vrijwillige collecte gehouden voor
Kinderen in de knel.
Voor evt. vragen bel naar Age van Klaveren 06-18298514

Fijn weekend!

