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AGENDA:
Dinsdag 12 december:
Vrijdag 15 december:
Vrijdag 15 december:
Dinsdag 19 december:
Woensdag 20 december:
Donderdag 21 december:
Vrijdag 22 december:

staken van leerkrachten, leerlingen geen school.
Kerstbomen met gerechten voor Kerstdiner hangen bij de klassen
Kerstmarkt van 16.30-18.30
’s middags kerststukje maken in de klas
Kerstdiner van 17.30-19.00, om 17.15 ontvangst in klas
Kinderen in de ochtend naar school en de middag vrij
Start Kerstvakantie

Kerst op OBS Mildenburg
Sinterklaas is nog maar net vertrokken naar Spanje of de Kerst staat alweer voor de deur. De
school houdt daar natuurlijk wel rekening mee en zal voor zoveel mogelijk rust zorgen tijdens
deze overgang.
Zoals de afgelopen twee jaar verzorgt de school Engelse weken voor de Kerst. Vanaf maandag 11
december kunnen de leerlingen een Kerstelf in de klas vinden en wordt er gelezen uit het boek
‘The elf on the shelf’. Ook wordt er weer een darttoernooi georganiseerd op school.
Op donderdag 14 december 2017 worden Kerstbomen met gerechten voor het Kerstdiner in de
gang bij de klas opgehangen. U of uw kind kan dan een gerecht kiezen om te maken voor het
Kerstdiner.
Vanwege het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een Kerstmarkt op vrijdag 15 december van
16.30 tot 18.30. Er worden dan o.a. spullen verkocht die de leerlingen zelf hebben gemaakt in
kleine groepjes met OR-leden. De OR-leden verzetten veel werk voor ons en wij willen ze alvast
middels deze weg bedanken.
Heeft u nog tweedehands Kerstspullen, zoals Kerstballen en Kerstslingers, waar u niets meer
mee doet? Dan willen wij dit graag verkopen op de Kerstmarkt. En de opbrengst van de markt
komt ten goede aan school.
Op woensdag 20 december is er een Kerstdiner van 17.30-19.00, met om 17.15 uur ontvangst in
de klas. Zoals voorgaande jaren kunt u met uw kind thuis een gerecht verzorgen.
De kinderen gaan op donderdag 21 december in de ochtend naar school en zijn de middag vrij.

12 december blijven de lokalen van
de school leeg. Het team van de
Mildenburg doet mee met de
landelijke actie en zal die dag geen
lesgeven.

First Lego League
Onze school was uitgenodigd om deel te nemen aan de First Lego League. Zaterdag 25 november
hebben onze leerlingen in Rotterdam gestreden. Het team heeft drie missies gehad waarbij zij hun
teamwork en hun onderzoek moesten presenteren. Hoewel dat allemaal goed was zijn zij helaas niet in
de prijzen gevallen. Wij zijn uiteraard wel heel trots op onze Kanjers dat zij zo ver zijn gekomen!

5 december
Sinterklaas

Boekentip van de maand
Superjuffie gaat dit keer naar de sneeuw in het nieuwe boek van Janneke
Schotveld: Superjuffie op de Zuidpool.
(Dit boek is geschikt voor kinderen uit de groepen 5 tot 8.)
Juf Josje is niet zomaar een juf, nee ze heeft een gave… als een dier in nood is hoort
zij dit en vliegt ze naar de dieren toe om ze te redden. Niet heel handig als je juf
bent. In dit spannende boek gaat juf Josje trouwen met Hakim, maar verdwijnt de
bruid op haar eigen bruiloft. Ze blijkt te zijn ontvoerd…
Leuk feitje: Het eerste boek van Superjuffie van Janneke Schotveld wordt verfilmd! En is te zien in de
bioscopen in de zomer van 2018.
Afname van de monitor
In de maanden december en januari gaan de leesconsulenten op alle scholen met een Bibliotheek op
school de monitor afnemen in de groepen 5 tot 8. Dit is een online vragenlijst waarbij er een goed
beeld komt over het leen- en leesgedrag van de kinderen.
’t Heerlijke Voorleesavondje
Woensdagavond 29 november was het zover ’t Heerlijke Voorleesavondje, het initiatief van de
bekende kinderboekenschrijfster Tosca Menten. Tosca Menten is bekend van haar populaire serie
‘Dummie de Mummie’, maar ook van Siem Subliem.
Nu het kouder wordt en het sneller donker is vindt zij het een perfect moment om een
voorleesmoment te plannen. Ze roept alle ouders op om minstens 15 minuten per dag voor te lezen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen daar veel profijt van
hebben. Hun leesprestaties en leesplezier gaan enorm vooruit door vergrote woordenschat en
belevingswereld. Een goede taalontwikkeling bevordert vervolgens ook de schoolprestaties.
‘t Heerlijke Voorleesavondje gemist?
Gelukkig zijn er nog veel meer donkere, koude dagen in december om onder dat dekentje te kruipen
en een voorleesmoment te plannen met het favoriete boek van uw kind(eren).

Activiteiten tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen. Er staan veel activiteiten gepland in
het Cultuurhuis Nieuwe Veste, te Hellevoetsluis.
Workshop appelflappen maken
Wil je leren om heerlijke appelflappen te maken? Dat kan tijdens de kerstvakantie. En als de
appelflappen in de oven zitten is er een moment om lekker te zitten en te luisteren naar een goed
verhaal.
PyjamaFilmOntbijt
Eerst ontbijten in pyjama en daarna de boekverfilming: ‘Hoe mijn vader een stuik werd’ kijken? Dat
kan tijdens het PyjamaFilmOntbijt! Deze ochtend wordt meerdere keren georganiseerd.
Wil je meer informatie over de activiteiten? Of je aanmelden? Ga dan naar
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd

