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Sinterklaas op school!! geschreven door Veerle, Eva, Fleur en Meike uit groep 5
We stonden buiten allemaal te wachten. Sinterklaas kwam aan zonder zijn pieten. Sinterklaas
begroette iedereen en daarna gingen we naar binnen……….
En toen lagen de pieten te slapen in de aula! Groep 5 en 6 gingen optreden maar toen belde een boer
en die zei : ‘Er is een paard gevonden en die kan best van Sinterklaas zijn, het paard is gevonden bij de
derde boerderij links in Reijmerstok.’ Sinterklaas ging langs alle klassen. En groep 1 tot groep 4 kregen
een kleinigheidje en groep 5 tot groep 8 kregen klassencadeau(‘s) en deden surprise. Tijdens de
surprise gingen we een spel doen. We begonnen met teams maken en toen gingen we het spel doen.
Als je bij een ronde gewonnen hebt dan mag jouw team de surprise uitpakken. Je kreeg een vraag en
die moest je binnen 15 seconden beantwoorden. Als je het antwoord goed had kreeg je een punt. Toen
gingen de gene die hebben gewonnen de surprise uitpakken. Er waren verschillende vragen. Je moest
bijvoorbeeld liedjes raden. Wie het snelste was kreeg een punt. Het was een hele gezellige dag!
Onze bieb!
Zoals jullie weten hebben wij binnen onze school een geweldige bieb. Om deze te kunnen bekostigen
hebben wij per schooljaar 5 euro per leerling nodig. Op vrijdag 20 december a.s. organiseren wij een
kerstmarkt. En de gehele opbrengst hiervan komt ten goede van onze bieb!
Graag begroeten wij jullie allemaal op onze kerstmarkt en hopen hiermee een flink bedrag op te halen
voor onze bieb. Na de kerstvakantie zal het nieuwe schema van de bieb op onze website staan.
Fruit
Onze school doet dit schooljaar weer mee aan het EU schoolfruitprogramma.
In de periode van 11 november t/m 17 april ontvangt de school 3 stuks groente /
fruit per leerling per week. Deze gezonde tussendoortjes worden in de klas
geproefd en gegeten. De leerkracht laat de kinderen kennismaken met de
verschillende soorten groente en fruit. Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel
verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is iets wat je kan
ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit
en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas
lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Naast het EU schoolfruitprogramma ontvangt elk kind ook nog 1 x per week een heerlijke appel. Deze
appeltjes worden aangeboden door de telers uit de regio via corporatie "Met fruit erop uit!" Tof!

Reminder ouderbijdrage 2019-2020 – dit geldt alleen voor de ouders die nog niet betaald hebben
Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld op €27,50 per kind.
Stroomt een kind na de kerstvakantie in, dan is de bijdrage €10,- per kind. Na de Meivakantie is geen
bijdrage meer verschuldigd.
Welke activiteiten worden er met behulp van deze bijdrage onder andere georganiseerd?





Schoolreisje
Herfstwandeling
Sinterklaasviering
Kerstviering






Carnavalsviering
Paasviering
Koningspelen
Cadeautje schoolverlaters

Gelieve de betaling vóór 1 januari 2020 over te maken op Rabobank
nr.: NL55RABO0133590666 t.n.v. Oudervereniging Basisschool De Den te Mheer onder vermelding
van naam kind(eren) + groep(en)
Mochten er omstandighedenzijn waardoor u niet kunt voldoen aan deze bijdrage kunt u contact
opnemen met school, stichting leergeld of met onze maatschappelijk werkster Suus Simons van
Traject (suus.simons@trajekt.nl).
Hartelijk dank voor uw medewerking, fijne feestdagen en tot in 2020!
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging basisschool De Den
(ouderverenigingdeden@gmail.com)

Master Da Vinci geschreven door Danique en Joep uit
groep 8.
Wij waren op 10-12-2019 naar de Master Da Vinci klas
geweest. Kinderen met een VWO advies konden hier
aan deelnemen. De lessen worden gegeven op scholen
in Maastricht. Dinsdag 10 december waren we op de
Bernard lieve goed school. We kregen Natuurkunde
van een leraar.
Hij vertelde wat zuur is en basische stof is. Daarna
moesten we een grote witte jas aan en een
veiligheidsbril. We moesten rode koolsap mengen met
allerlei stofjes, zoals olie, cola en zoutzuur. Daarna
konden we in een grafiek aflezen hoeveel PH de
menging had. We vonden het allebei heel leuk.

Kerstmarkt in de Den…..

SchouderCom
Onlangs zijn we van start gegaan met het nieuwe online communicatieplatform SchouderCom. De
eerste ronde rapportgesprekken plannen via SchouderCom is over het algemeen goed verlopen. We
vinden het geweldig om te zien hoe snel ouders en leerkrachten hun weg gevonden hebben in deze
communicatieapp. Vanaf januari 2020 zullen we uitsluitend via SchouderCom communiceren i.p.v. per
mail.
Kerstvakantie
De Kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdagmiddag 20 december om 12.00 uur. Op
maandag 6 januari zien we jullie graag weer allemaal terug in de Den.

Tot slot
Alle teamleden van basisschool ‘de Den’ wensen jullie allemaal
fijne kerstdagen en veel geluk in 2020.
Tot volgend jaar!
De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2020.

Groetjes, team basisschool ‘de Den’.
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