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Elke eerste week van een nieuwe maand wordt er een nieuwsbrief gemaakt met wetenswaardigheden over onze school.
Veel leesplezier.

Activiteiten in de maand December (voor het complete overzicht kijk ook op onze website)
6 december:
20 december :
23 december:
23 december:

School start op de normale tijd ( 8.30 uur)
Kerst in de kerk voor ouders en leerlingen groep 5 t/m 8
Kerstviering in de groepen ( zonder ouders)
Alle groepen zijn om 12 uur uit

Vrijdag 22 december start om 12 uur voor alle groepen de kerstvakantie.
We wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe. Goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling.

Advent
Na het vertrek van de Sint zal de school snel in kerstsfeer veranderen. Toch is er de afgelopen week ook al overlap
geweest tussen de sfeer rond Sinterklaas en kerst. Maandag 28 november zijn we namelijk start met het advent project.
Wekelijks brandt er één kaarsje meer om zichtbaar te maken dat we naar kerst toe leven.
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan. Die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Ook de verhalen uit de Bijbel zijn verhalen die passen bij de aanloop naar kerst. We vertellen over Zacharias
en Elizabeth en de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. De geboorte in de stal en het bezoek van de
herders en de Wijzen uit het Oosten. Samen beleven we op deze manier het kerstverhaal. De periode wordt
afgesloten met een kerstviering in de groep. Het kerst vieren met ouders organiseren we in een driejaarlijkse
cyclus. Het eerste jaar samen met kinderen en hun ouders uit de onderbouw, het tweede jaar kinderen met
hun ouders uit de bovenbouw en het derde jaar een kerstactiviteit voor alle kinderen en hun ouders. Dit jaar is
de gezamenlijke viering voor de leerlingen uit de bovenbouw.

Kerstkaarten
Elk jaar merken we dat kinderen het leuk vinden om hun klasgenootjes kerstkaarten te geven. We vragen u om
dit buiten school om te organiseren. Het uitdelen van kaarten in de klas of op het plein kost soms veel tijd en
levert soms ook kinderverdriet op.

Sparen voor de schoolbieb
Hartelijk bedankt!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben veel ouders meegedaan met de
kassenbonnenactie van de Bruna. We mogen zomaar voor €44,00 aan boeken aanschaffen voor de schoolbieb.
Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Een geweldig resultaat, iedereen hartelijk bedankt!

Week van de mediawijsheid
Van 18 t/m 25 november zijn we in de groepen 5 t/m 8 aan de slag geweest met mediawijsheid.
In groep 5 hebben we ons eerst gericht op de bewustwording van de invloed reclame via verschillende media op
het eigen (koop)gedrag. Wat doet reclame - bewust of onbewust - met mensen? De leerlingen hebben kennis
gemaakt met verschillende reclame-uitingen.
Daarna zijn we in gesprek gegaan over het internetgedrag van de leerlingen. Wat zien en doen ze online, wat
vinden ze ‘normaal’? Denken ze na over wat de gevolgen kunnen zijn van de dingen die ze online doen? Ook
hebben we besproken hoe je over kunt en wilt komen op het internet.
In groep 6 ging het over digitaal pesten. In de klas is er een gesprek gevoerd over vormen van pesten en wat
(digitaal) pesten met je doet. Er is bewustwording ontstaan over de rol en invloed van digitale media. Daarnaast
hebben leerlingen onderling afspraken gemaakt over hoe ze online met elkaar communiceren. Dit jaar zal er
ook aandacht besteed worden aan (de invloed van) social media. Leerlingen denken soms makkelijk (naïef)
over de gevolgen van hun gedrag op het internet.
De groepen 7 en 8 hebben met de hele klas, elke dag meegedaan aan een speldag van Mediamasters. De
leerlingen werden meegenomen in een spannend verhaal, waarna ze in de klas en thuis aan de slag zijn
gegaan met uitdagende opdrachten, de zogenaamde MediaMissies. Tijdens de MediaMissies moesten de
leerlingen overleggen, samenwerken, media interpreteren, zelf media maken en hebben ze hun eigen media
gedrag onder de loep genomen. We kregen te horen dat vele ouders samen met hun zoon/dochter achter de
computer hebben gezeten om samen jokers te behalen ,erg leuk!
Al met al een leuke en leerzame week waar we veel mediawijsheid hebben opgedaan.

De open dagen komen er aan!
Willem van Oranje Wijk en Aalburg
Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Dr. Mollercollege Waalwijk
Overlaat Waalwijk
Walewyc Waalwijk
Willem van Oranje Waalwijk
Prinsentuin Andel

14 januari 2017
14 januari 2017
18 januari 2017
21 januari 2017
12 januari 2017
25 januari 2017
28 januari 2017

10.30 u. tot 13.30 u.
9.30 u. tot 12.20 u.
18.00 u. tot 21.00 u.
10.00 u. tot 14.00 u.
18.00 u. tot 21.00 u.
13.30 u. (open lessen voor de kinderen)
10.00 u, tot 15.00 u.

Lees stimuleringsproject op de Juliana van Stolbergschool.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren
op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren.
Eind september is er op onze school het project Naschools Leesavontuur gestart. Speciaal voor die kinderen
die lezen niet echt leuk vinden of die lezen moeilijk vinden. Door ze uitdagende werkvormen aan te bieden leren
de kinderen dat er altijd wel een boek is die bij ze past.Dit project, dat steeds bestaat uit 10 lessen, wordt volledig
door de bibliotheek georganiseerd, maar vindt wel plaats op onze school en op donderdag na schooltijd. Er is
een groep 4/5 en een groep 6/7/8. De kinderen die meededen aan dit project mogen hun ervaringen vertellen
aan hun klasgenoten in december. Kinderen vertellen dan over wat ze deden in het leesavontuur en er vindt
een korte lees bevorderende activiteit plaats met de hele groep.
In januari komt er een nieuwe ronde van nog eens 10 lessen leesbevordering. U krijgt hier t.z.t. een brief over.
Verder krijgen alle kinderen vanaf groep 4 een korte digitale vragenlijst m.b.t. de leesmotivatie en het
leesgedrag. Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt, u krijgt hierover nog een brief in januari.
Wilt u verder nog iets weten over dit project , dan kunt u terecht met uw vragen bij juf Lina.

Dé Grote Sport Na School Kick- Off 5 januari 2017
Aan: de kinderen van groep 3 t/m 8
Onderwerp: Sport Na School Kick Off 2017
Beste Ouder(s) / Verzorger(s),
Het nieuwe jaar zit er weer aan te komen, hopelijk is iedereen klaar voor 2017 want we beginnen het jaar meteen
actief! Op donderdag 5 januari organiseren we de 2e editie van Dé Grote Sport Na School Kick-Off 2017!
Tijdens dit leuke en sportieve evenement zullen verschillende verenigingen waaronder o.a. judo, tafeltennis,
karate, turnen, circus, handbal de kinderen kennis laten maken met de verschillende takken van sport.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis inschrijven voor dit leuke en sportieve evenement in de
kerstvakantie. De dag zal bestaan uit een ochtend en middagprogramma:
Ochtend: de ochtend is voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 5. De ochtend zal starten om 8.30 en eindigt om
12.00.
Middag: De middag is voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De middag zal starten om 12.30 en eindigt om
16.15.
Wil jij ook graag meedoen aan de Grote Sport Na School Kick Off? Dat kan! Schrijf je dan nu GRATIS in op
www.waalwijksportief.nl. Bij ‘overzicht aanbod’ staat de sport na school Kick- off aangegeven. Let op: er is
onderscheid gemaakt in de ochtend en middag! Er is een maximumaantal deelnemers dus wie het eerst komt,
wie het eerst maalt…
Verder informatie over de dag zelf ontvangt u enkele dagen voor het evenement.
Datum: donderdag 5 januari

Locatie: De Gaard 2, 5146 AW Waalwijk (Sporthal de Slagen).
Tijd: 8.30 tot 12.00 (gr 3 t/m 5) 12.30 tot 16.15 (gr 6 t/m 8).
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Niki van Weert, Femke van der Velden of Guido
Timmermans
Met vriendelijke groet,
Het Buurtsportcoach Team Waalwijk
Niki van Weert (niki.vanweert@beweegburo.nl)
Femke van der Velden (femke.vandervelden@beweegburo.nl)
Guido Timmermans (guido.timmermans@beweegburo.nl)

KINDERKERST theaterfeest 2016
Op zondag 18 december wordt om 10.00 uur weer het jaarlijkse Kinderkerst-theaterfeest gehouden van de
Protestantse Gemeente te Waalwijk in de Ambrosiuskerk. De kerkzaal wordt dan een echt podium en alle
kinderen kunnen weer genieten van een bijzonder kerstverhaal.
Dit jaar gaan we naar Bethlehem, dat voor de televisieserie ‘Bed&Breakfast’ is veranderd in BEDlehem. Een
B&B is een soort hotel. Ook het kinder-kerstkoor zal weer optreden in deze speciale dienst.
Wil jij dit jaar ook (weer) meedoen in het super-kinderkerstkoor?
ds. Otto zal weer met jullie de liedjes oefenen.
Zoals jullie wel weten heeft de herbergier met zijn vrouw
ook een soort hotel. Wij zijn als kinderkoor de gasten in
hun herberg-hotel.
Oefenmiddagen in de Juliana van Stolbergschool,
Woeringenlaan 20:
Vrijdag 9 dec:
15.45 -16.30 uur
Maandag 12 dec:
15.45-16.30 uur
Vrijdag 16 dec: 15.45-16.30 uur
(tussen 15.30 en 15.45 uur staat de limonade en lekkers klaar voordat
we beginnen met het oefenen van de liedjes.)

Het zou geweldig zijn als jij meedoet! Je kunt je opgeven bij
Sandra Gaakeer, Hanneke Mosterd of ds. Otto Grevink. Je krijgt
dan een cd met alle liedjes om thuis te kunnen horen wat we
gaan zingen (en als je het leuk vindt alvast wat te oefenen).
Sandra Gaakeer
sandragaakeer@gmail.com
Hanneke Mosterd
hannekemosterd@hotmail.com
ds. Otto Grevink dsottogrevink@pgwaalwijk.nl tel: 349952

tel: 344547

