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4 t/m 6 december
Geen NSA
5 december
Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
11 t/m 13 december
Week van de NSA-afsluitingen.
17 t/m 19 december
Schoolkamp groep 8
20 december
Leerlingen om 12.00 vrij, i.v.m. kerstdiner
20 december
Kerstdiner, 17.00 – 19.30 uur
24 december t/m maandag 7 januari 2019 Kerstvakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Sinds dinsdag komen we binnen in andere sferen: de boot van Sint staat pontificaal in de hal, en op
het podium een open haard met cadeautjes en een gezellige zitplek. De tijd van tradities is begonnen!
Gisteren werden de eerste lootjes getrokken in de hogere groepen en gaan kinderen (en ouders?)
aan de slag met surprises, gedichten en verrassingen.
Nog anderhalve week en we verwelkomen de Sint en zijn Pieten weer op school, houdt u de agenda
in de gaten?
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Verder zijn gisteravond de ouders van groep 8 op een goed-bezochte
avond geïnformeerd over de zgn. Kernprocedure: de stappen die we
met elkaar moeten doorlopen om elke leerling op de best passende
vervolg-school te kunnen plaatsen. Via schooladvies, CITO score,
oriëntatiedagen op VO-scholen, een voorkeurslijst (met soms wel 12
scholen!) start dan de Centrale matching en plaatsing, waarna we
horen welke leerling op welke school geplaatst gaat worden. Een spannend en belangrijk proces dat
de leerlingen van groep 8 al behoorlijk bezighoudt. Gelukkig staat meester Tom (en waar nodig ook
juf Nelleke) ze met woord en daad terzijde!
En zo gaan we vol vertrouwen met elkaar de komende maanden in!

met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 1/2

Sinterklaas is weer in het land. En dat is te zien in groep ½. Er hangen vlaggen, de thematafel ligt vol
met sinterklaasspullen en de huishoek is een pietenhoek geworden. De kinderen helpen ook hard
mee om de klas mooi te maken voor als Sinterklaas komt.
Dinsdag heeft een aantal kinderen geholpen met het maken van nep cadeautjes. Ze moesten goed
kijken en meten of het pakpapier wel om het cadeautje paste. Ook hebben alle kinderen een eigen
pietenmuts gemaakt. Ze moesten heel rustig de rondjes en het hartje uit de muts prikken. Daarna
konden ze de figuren eruit ritsen en de muts beplakken met gekleurd vloeipapier. En bovenop zit een
echte pietenveer.
In de kring hebben de kinderen geleerd wat samen is en hoe je iets samen doet. Samen hebben zij
de letter S gemaakt. Niet op papier of van chocola, maar van kinderen. De letter van Sinterklaas!
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Nieuws uit groep 6/7A

Lieve Zainab,
We missen je in de klas en vinden je ontzettend dapper. We zijn blij te horen dat de operatie goed is
gegaan. Er komt een mooie kaart aan om je je nog beter te laten doen voelen.
Heel veel lieve groetjes van je klas!
Groep 6/7A

Nieuws uit groep 6/7B

De kinderen van groep 6/7B hebben bij IPC een impressionistische schildering gemaakt van een
boom in herfstkleuren. Hiervoor zijn ze eerst naar buiten gegaan om de bomen bij school goed te
bekijken. Daarna zijn ze in de klas met waterverf aan de gang gegaan en hebben prachtige
kunstwerken gemaakt. Toen de kunstwerken klaar waren, zijn deze in de gang op het prikbord
gehangen. Op de foto hieronder kun je het resultaat zien.
Vriendelijke groet, meester Bert.
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