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Inzamelingsactie
verdubbelaar
Langzaamaan loopt de teller
op van de lege flessenactie (nu
ongeveer €30,-). H.Hartschool
gaat het ingezamelde lege
flessen eindbedrag verdubbelen.
Met nog één schoolweekje te gaan, willen we u allen
oproepen om – vanuit de kerstgedachte- extra te
doneren. Dit mag zoals al eerder gemeld ook een
geldelijke donatie zijn. Opdat we een mooi bedrag
binnenhalen voor Jemen. Dus, strijk over uw hart en
doneer extra gul, bv. tijdens de kerstviering, een voor
u te missen bedrag. Kinderen zullen met de
collectebus klaarstaan na afloop van hun kerstmusical.
Ook al lijkt het een druppel op de gloeiende plaat; alle
kleine beetjes helpen! Vrijdag 21 december maken we
de totale eindstand bekend. Op voorhand hartelijk
dank voor het ineen slaan van de handen.

De Sint is 5 december weer langs geweest,
en het was weer een enorm feest.
Hij is op een quad aangekomen,
omdat het hoefijzer Amerigo was ontnomen.
Na een welkomstwoord van Mariëtte begon het
dansje van groep acht,
iedereen deed mee, dit had de Sint duidelijk niet
verwacht.
Binnen zette het feest zich voort,
de surprises van de bovenbouw waren dit jaar mooi,
echt ongehoord!
De Sint was dit jaar heel erg gul,
hij had allerlei cadeaus gekocht bij Blitsspul.
Na een gezellige ochtend moesten de Sint en de
pieten weer weg,
Het was me weer een ochtend zeg!

Aankondiging kindje wiegen
1e Kerstdag, 11.00 uur Heilig Hart kerk.

Gezinsviering op kerstavond
Komen jullie ook luisteren naar het verhaal van de os
en de ezel in de stal?
“Na de hele dag buiten gelopen te hebben, krijgen de
os en de ezel bezoek in hun knusse stal. De os en de
ezel praten nog wat over koetjes en kalfjes, tot
plotseling...” Wij willen wat doen voor de kinderen die
het minder goed hebben. Dit jaar hebben we gekozen
voor de speelgoedbank Nieuwleusen.
Dus heb je wat speelgoed over breng dit dan mee naar
de kerk (zorg er wel voor dat het heel en schoon is).
De werkgroep gezinsviering zal ervoor zorgen dat het
op de juiste plek komt.
We zien jullie graag op maandag 24 december om
19.00 uur in de Heilig Hart kerk.
Werkgroep gezinsviering.

“Wist-u-datjes” van de peuters!
WIST-U-DAT … ?
… wij een heel gezellig Sinterklaasfeest hebben gehad?
En niet één keer, maar zelfs drie keer! Zo waren alle
peuters er een ochtend bij om mee te vieren.
… elke peuter een hele grote mooie bal heeft
gekregen van Sinterklaas? En ze waren er zó blij mee!
… er ook nog cadeautjes waren voor álle peuters
samen, om mee te spelen in onze
Lieveheersbeestjesklas?
… dit een houten gereedschapskistje voor onze
bouwvakkers in de bouwhoek was en prachtige
houten puzzels van een vos, paard, vlinder & lama?
Dank je wel, Sint & Piet!
… er bijzonder slimme peuters in onze groepen zitten?
Zij maken deze nieuwe puzzels in een sneltreinvaart,
zo knap!
… wij ook speculaasjes versierd hebben met allerlei
lekkere dingen? Het smaakte héérlijk en na afloop was
alles ‘op’ natuurlijk!
… de dag ná de verjaardag van Sint onze kerstboom al
weer in de klas stond? En iedereen heeft geholpen
met alles te versieren, om het reuze gezellig te maken.
… onze juffen een heleboel kleine kerststalletjes
hebben? Daar kunnen we steeds naar kijken en … er is
ook één stalletje waar we mee mogen spelen!
… de ‘bakkerij van Sinterklaas’ nu de ‘kerstwinkel’
geworden is? Daar kunnen we van alles kopen …
kerstballen, sterren, knuffels, belletjes, kaarten,
kaarsjes, beeldjes en mooie lintjes.
… er ook postbodes door de klas lopen die alle kaarten
rondbrengen?
… alle peuters ook een prachtige kerstbal gaan
maken? Met een afdruk van hun eigen hand erop! Die
wil je natuurlijk in je kerstboom thuis …

… de juffen ons het kerstverhaal van Jezus verteld
hebben? Daar waren allemaal mooie beeldjes bij,
zodat alle peuters heel goed gingen luisteren!
… in onze verkleedkist nu kleren liggen van Maria,
Josef, de herder, de kerstman, schapen, de os, de
koningen en de engeltjes? Kunnen wij dat kerstverhaal
samen ook na spelen!
… er weer een heleboel nieuwe woorden geleerd
worden die gaan over kerst? Kijk maar eens op de
thema-KIJK-tafel … daar komen kaartjes met deze
woorden te liggen.
… in onze liedjes nou heel
vaak ‘belletjes’ te horen zijn?
Daar wordt het samen
zingen nóg veel leuker van,
hoor!
… wij ook nog gaan
Schrijfdansen? Over … de
Kerstboom natuurlijk! Met
‘ronde’ & ‘slinger’ & ‘rechte’
bewegingen.
… de Sinterklaasperiode erg leuk was, maar dat de
Kersttijd ook bijzonder gezellig is? Wij genieten van
het samen spelen, praten, leren, zingen, dansen,
bewegen en vieren!

Oud papier
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
22 december
Ido Z (T)
Giel v.d.B
Jikke J
Anouk van L
Floor O.
Als u verhinderd bent, probeer dan tijdig te ruilen met
een ander, zodat het voor iedereen ook een klusje
blijft. Dat voelt u ook direct in de portemonnee,
dankzij de lage ouderbijdrage van de oudervereniging,
in relatie tot andere scholen.

Kerst in de Rupsengroep!
In de Rupsengroep werken we op verschillende
manieren over kerst. Samen hebben we de boom
versierd en een woordweb gemaakt.
Veel kinderen maken een kersstal of een mooie
kerstboom.
We oefenen met meten, dit doen bij het maken
van een kerstboom.
Ook maken we zelf ballen voor de kerstboom. We
moeten hierbij goed kijken welke stukjes samen een
cirkel zijn.

Onze musical gaat over een groep mensen die niet
echt fijn samenleven. En toch willen ze graag een fijne
kerst. Gaat het ze ook lukken? We kennen de tekst uit
ons hoofd, weten de liedjes en ook het toneelspelen
gaat steeds beter. De komende week werken we aan
het decor en zetten we de puntjes op de i, zodat we
helemaal klaar zijn voor de kerstviering.
Omdat we ook nog verder willen kijken dan onze eigen
klas gaan we maandag wat lekkers maken voor de
bewoners van het Anker. Dit gaan we ze dan dinsdag
brengen met een lieve kerstgroet van ons. Zoals u wel
leest, zijn we naast rekenen, taal en spelling nog
superdruk. Maar het is wel een hele leuke tijd. Tot
volgend jaar bij ons volgende stukje in de
nieuwsbrief!!!

Groep 3

Groep 8
Een terugblik
Al weer iets meer dan een week geleden was het
Sinterklaas. Ook in groep 8 natuurlijk. We hadden
lootjes getrokken en geprobeerd om aan niemand te
vertellen wie we hadden. Nou, dat is nog wel het
allermoeilijkste hoor!! Wat zijn er mooie surprises
gemaakt zeg! Zo was daar een Gorgel, een voetbal,
een telefoon en nog veel meer. Ook aan de gedichten
was veel aandacht geschonken. We hebben niet alleen
sinterklaas gevierd in de klas, nee hoor. Ook voor 5
december waren we heel druk. Zo hebben we twee
dansjes aangeleerd aan de kleuters (eerst zelf geleerd
natuurlijk) en deze mochten we opvoeren toen
Sinterklaas er aan kwam. Heeft u ons zien dansen?!

Een vooruitblik
Sinterklaas
was het land
nog niet uit of
we zijn al
begonnen met
de
kerstmusical.

We hebben met hulp van de
moeder van juf Sandra
pepernoten gebakken. De
kinderen van groep 3
mochten haar oma noemen.
Om goede pepernoten te
maken, moesten we eerst
alles goed afwegen. En dat hebben de kinderen heel
goed gedaan. Dank je wel oma van groep 3!

Groep 4
We hebben het in groep 4 erg druk gehad in de
afgelopen weken. Voor Sinterklaas hebben we
pepernoten gebakken, we hebben geoefend met
meten en wegen zodat de pepernoten lekker en goed
waren. Het wegen ging niet bij iedereen helemaal
goed. Daardoor kregen we platte, dikke, donkere en
witte pepernoten, maar ze smaakten toch wel goed.
Sinds deze week zitten we in de klas in groepjes, we
vinden dit veel fijner want we kunnen elkaar snel
helpen als dat nodig is.
Voor IPC hebben we een echte pizzadoos gemaakt, die
hadden we nodig om onze zelfgemaakt pizza in op te
kunnen bergen. Die pizza hebben we gemaakt samen
met Meester Sander, dat was smullen! Hmmmm! We
hebben sinds een paar weken muziekles van een echte
muziekjuf, juf Alinda. De muzieklessen zijn erg leuk!
We maken muziek met Boomwackers en met ons
eigen lichaam(Bodypercussie). Juf Alinda helpt ons ook
met het oefenen van liedjes voor de Kerstmusical. We
oefenen de musical samen met groep 3 zodat we goed
kunnen samen spelen. Ook kent bijna iedereen zijn
tekst al uit zijn hoofd!

Groep 6

Op naar 2019

Vorige week op 5 december was het Sinterklaasfeest
en het was feest op school.
Hij kwam natuurlijk met zijn pieten. De sint kwam met
zijn quad, want Amerigo had problemen met zijn
hoefijzer, die was helemaal versleten.
Groep 1 t/m groep 4 mochten een cadeau uitzoeken
en groep 5 t/m groep 8 hadden allemaal mooie
surprises voor elkaar gemaakt. Wij deden een spelletje
met de surprises uitpakken. We hadden een
dobbelsteen daar moest je mee gooien: 1 was een
vraag over sinterklaas of zijn pieten, 2 was een
stelling, 3 was tekenopdracht, bijvoorbeeld teken een
mijter, stoomboot, 4 was uitbeelden, 5 en 6 was een
surprise uitpakken.
Gelukkig kwam Sinterklaas ook nog even bij ons in de
groep. We kwamen erachter dat de pieten nu wel
konden lezen, maar met rekenen hadden ze nog wel
moeite.
Het was een hele leuke dag!
Groetjes Lieke R., Lois en heel groep 6.

De school begint weer op maandag 7 januari. Fijn
uitgerust met goede voornemens, een frisse blik en
verwachtingsvol wat het nieuwe jaar gaat brengen.
Groep 3 gaat dan officieel van start in het lokaal naast
de peuters, groep 2 is verhuisd naar het
duizendpootlokaal en dan kunnen de 2 groepen 1
verder doorgroeien. Vandaag is groep 3 alvast
verhuisd naar het nieuwe lokaal, zodat we een
theaterzaal erbij hebben voor de kerstvoorstellingen.

Fiets foetsie
We hebben u al eerder geattendeerd op de
mogelijkheid van diefstal van onbeheerde en niet op
slot staande fietsen in onze fietsenstalling. Onder
schooltijd zal dit een minder een groot risico zijn, maar
er blijven ook regelmatig fietsen met het risico van
diefstal en/of vandalisme. Dat is nu gebeurd! De
camera’s onderscheppen soms het e.e.a. maar dat
geldt zeker niet voor de gehele fietsenstalling en grote
delen van het schoolplein. Daarom attenderen we u
dat dit ook hier kan gebeuren zodat u uw
voorzorgsmaatregelen kunt treffen en in ieder geval
gewaarschuwd bent.

Direct na de vakantie begint de vakdocent gym. Hij
geeft op beide gymdagen les aan de groepen 3 t/m 8.
Alle groepen krijgen 1x les van meester Jan Frank
Mulder en 1 x les van de eigen leerkracht.

Studiemiddag
Op maandag 14 januari zijn alle kinderen om 12 uur
vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. Zij gaan dan
een vervolgtraining over IPC.

Klussenteam
Zaterdag 5 januari komt
klussenteam 2 o.l.v. Koen Heitbrink
weer in actie. Op 5 januari zijn er
weer plenty klussen te doen. Daar
zijn we altijd erg blij mee.

Kerstvakantie
Bijna kerst, nog een weekje school en dan begint de
kerstvakantie. In die laatste schoolweek staat er nog
heel wat op het program met als hoogtepunt de
kerstviering op woensdag 19 december. U heeft
inmiddels de uitnodiging ontvangen met
toegangstickets voor de juiste voorstelling(en) en een
bon voor een kopje soep.
De kinderen hebben hard gewerkt om een geweldige
voorstelling voor te bereiden. We zijn er van overtuigd
dat dit heel goed gaat lukken.
Wij ontmoeten u graag tijdens de schoolkerstviering,
bij de opening, bij één van de voorstellingen of in de
Octopus.
Tot slot wensen we u hele goede feestdagen toe, met
veel gezelligheid en warme omringing.

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. Echter als uw
gegevens wijzigen (bv. ander mailadres of geen brief
ontvangen) dan is het handig om dit te melden aan;
directie.heilighart@catent.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 11 januari 2019

Agenda
WO. 19 dec.
VR. 21 dec.

Januari 2019
Za. 5 jan.
Ma.7 jan.
Ma. 14 jan.

Kerstviering op school
Alle kinderen om 12 uur vrij
Start kerstvakantie
t/m vr. 4 jan.

Do. 17 jan.
Wo.23 jan.
Do.24 jan.
Vr. 25 jan.
Wo.30 jan.

Klussenteam 2
1e schooldag in 2019
Studiemiddag alle kinderen
vrij om 12 uur
Zorgmarkt voor ouders
Nationaal voorleesontbijt
Open huis Carmel College
Open huis Carmel College
Thema peuterouderavond

Februari
Di. 5 febr.
Wo.6 febr.
Do. 7 febr.
Do. 7 febr.
Vr. 15 febr.
Vr. 22 febr.
Za.23 febr.

Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Winterrapport
Start voorjaarsvakantie
Laatste dag voorjaarsvakantie
Klussenteam 3

