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17 t/m 19 december
Schoolkamp groep 8
17 t/m 20 december
Geen gym
20 december
Leerlingen om 12.00 vrij, i.v.m. kerstdiner
20 december
Kerstdiner, 17.00 – 18.45 uur (zie brief)
21 december
Geen zwemles, voor groep 4
24 december t/m maandag 7 januari 2019 Kerstvakantie
8 januari 2019
Eerste schooldag na de vakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Een en al beweging en activiteit op de Linnaeus deze week....
Zo zijn alle NSA-activiteiten afgesloten met een presentatie of voorstelling. Fijn om te merken dat u in
groten getale aanwezig was om de verschillende presentaties bij te wonen! Ook alle juffen en
meesters waren aanwezig. Ook voor hen is het bijzonder om hun leerlingen eens hele andere dingen
te zien doen: koken, percussie, schaken of achter de naaimachine: het zijn bijzondere ervaringen, en
wij als school zijn blij dat we dat nog een tijdje kunnen bieden.
Op de foto ziet u de uitvoering van de activiteit "Percussie". waarbij trotse ouders getuige waren van
een groep zeer gedisciplineerde trommelaars: tot op de milliseconde ging het gelijk: super goed!

Ook is groep 8 in de aanloop naar hun afsluitende kamp. Ze logeren weer in het prachtige Zeehuis in
de duinen bij Bergen, en zijn druk in de weer met het invullen van het activiteitenprogramma, bepalen
wat ze willen eten, en vooral met.....voorpret!! Meester Tom, Nico en juf Glenda zullen de kinderen
begeleiden, en op maandagavond komen traditiegetrouw een aantal collega's op bezoek.
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Natuurlijk voor de gezelligheid, maar ook om mee te helpen met het dierengeluidenspel. Dus ja ook
wij hebben er zin in en verheugen ons op het bezoekje in Bergen!
Deze week hebben ook twee groepen hun IPC thema afgesloten. Groep 3/4 het thema Jong en oud.
Leerlingen en ouders waren heel enthousiast over wat er allemaal geleerd is. De juffen vertelden zelfs
dat toen zij het einde van dit thema aankondigden, de leerlingen zeiden: "Nee juf we willen nog
laaaaang niet stoppen! Zo leuk en inspirerend kan onderwijs zijn...!
De groepen 6/7 zijn op het moment dat ik dit schrijf druk bezig met de voorbereidingen van hun
afsluiting. Hun thema was: "Zo zien zij de wereld". En hoe verschillend dat kan zijn gaan zij hun
ouders vanmiddag presenteren.

Tot slot nog een persoonlijke noot: dit jaar hebben we geprobeerd om ook de hal boven wat meer
sfeer te geven met Sint en Kerst. U heeft vast gezien dat er gezellige versiering was met Sinterklaas,
en dat we sinds kort plantenbakken hebben opgehangen met hangplaatjes en mini-kerstbomen.
Ook staat er een verzameling verlichte mini-huisjes...veel kinderen zie ik stilstaan en er naar kijken, of
hun moeder 's morgens bij het brengen erheen meenemen om ze te laten zien.
Dat doet mij goed. Het is (een deel van) de verzameling, die van mijn vader is geweest. Hij is twee
jaar geleden overleden.
En toen wij onlangs het ouderlijk huis moesten leeghalen (mijn moeder woont nu in een
verpleeghuis), kwam ik in de kelder deze huisjes weer tegen. Sweet memories....
Een groot deel van de verzameling is in de loop der jaren verdwenen...maar het is een heel fijn
gevoel dat nu úw kinderen van deze huisjes genieten!

Wens ik u een warm weekend in de donkere dagen,
met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool
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Nieuws uit groep 1/2
Kerstsfeer in groep 1/ 2
De Sint is nog maar net vertrokken of Lina, Nihad en Romaissa helpen de kerstboom op te zetten. Dit
is een ware puzzel , want de boom zit opgevouwen in een doos. Alle takken moeten uitgevouwen
worden. Safouane onze jongste kleuter is voor het eerst aan het wennen in de klas en maakt al een
mooi kerstlichtje. Wij leren alles over de letter K van kerst. We bedenken woorden met de letter K. We
zingen kerstliedjes en ontdekken over lange, korte dikke en dunne kaarsen. We knippen sterren en
hebben geleerd wat bestek is. Wij gaan ons eigen bestek ook meebrengen voor het kerstdiner in de
klas.

In onze huishoek hebben wij een kersthoek gemaakt. Daar zijn drie kerstmeisjes te vinden :
Anum , Hajar en Caithlyn. Zij koken daar lekkere gerechten. De kerstsfeer zit er helemaal in.

3

Nieuws uit groep 6/7A

Opstekers
Er zijn van die heerlijke momenten waarop je als leerkracht zo trots bent op wat je ziet, dat je het wel
even moet delen:
Ik heb namelijk een heerlijke voorleesklas. Elke dag wanneer ik het boek van De Heksen van Roald
Dahl open, mogen we met z’n allen duiken in het leven van een jongen die wel een heel spannend
avontuur beleefd. En daar zit mijn klas dan, heerlijk met een stuk fruit, ademloos te luisteren naar het
verhaal. Terwijl zij zitten te genieten van het verhaal, geniet ik ondertussen van de klas die er zo
heerlijk naar zit te luisteren.
Daarnaast heb ik mogen luisteren in de kring tijdens een Vreedzame Schoolles naar de opstekers die
de kinderen elkaar geven. Prachtig vind ik dan, dat ze elkaar zo goed zien in wat er goed gaat in de
klas. Zo krijgt Sevval te horen dat ze het goed van haar vinden dat ze meedoet met een extra
instructie en altijd zo hard werkt, dat Jada zo grappig lacht en zo positief is, Noelli heel goed Judeska
kan nadoen, Zaid kinderen goed kan begrijpen, zijn laatje mooi heeft opgeruimd en nog veel meer
prachtige opstekers, die laten zien dat ze oog voor elkaar hebben. Want de grootste opsteker is voor
alle kinderen van de klas: Wat kunnen jullie mooie opstekers geven aan elkaar!
Ook is er met veel enthousiasme gewerkt aan de uitnodigingen voor onze IPC tentoonstelling van
deze vrijdag. Trots vertelden velen dinsdag wie zijn of haar vader, moeder, oma, tante of oom
allemaal naar onze tentoonstelling over kunst komen kijken.
En dan nog de zin die er is om te leren; Groep 6 is op het moment met de nieuwe stof van breuken
aan de slag gegaan. Dan doen ze met zoveel overgave, dat ze nu al op een prachtige toets zullen
afstevenen. Want toen we de instaptoets maakten, leken de sommen nog van een andere planeet te
komen, terwijl ze nu al veelal foutloos aan het oefenen zijn. Ook groep 7 heeft grote stappen met de
breuken gemaakt; zij hebben nu door hoe ze breuken gelijknamig kunnen maken. Wat ze nu al
klaarstoomt op zometeen met breuken te kunnen optellen en aftrekken.
Volgende week starten we dan alweer met de laatste week van 2018 met daarin een gezellig
kerstdiner. Ik ben benieuwd welke opstekers daar weer over te geven zijn.
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