
WEEKENDKRANT
(week 48 24-28 november)

Mededelingen

Nog even en dan is het zover. Donderdag 4 december komt
Sinterklaas met zijn pieten naar het Mozaïek. We gaan de Sint
buiten ontvangen. Hierbij nodigen we ouders, opa’s en oma’s en
iedereen die maar wil uit, om aanwezig te zijn bij de ontvangst.
Onze kleuters worden begeleid door een buddy (leerling uit de
bovenbouw)
Groep 2 is donderdagmiddag 4 december vrij.
Donderdagochtend kwamen er opeens twee Pieten in de groep. Ze
vertelden dat we onze schoen mochten zetten. En dat hebben we
gedaan. Al onze gymschoenen staan klaar! Spannend wat er
morgen in de schoen zal zitten.
Vrijdag 5 december is het speelgoeddag. De kinderen mogen
speelgoed van thuis meenemen om daar op school mee te spelen.
Volgende week (week 49) verschijnt er geen weekendkrant.
Deze week heeft groep 1/2 al pepernoten gebakken, de andere twee groepen zijn
volgende week aan de beurt.

Godsdienstige vorming:
Het thema van deze week is: Ben je er klaar voor?
Een vader vraagt zijn zoon om hem te helpen. Nee, zegt de een. Maar hij doet het toch. Ja,
zegt de ander. Maar hij doet het niet. Vijf meisjes staan de bruidegom op te wachten zonder
olie voor hun lampen. Wie staat klaar voor iets bijzonders?
De kinderen hebben deze week 2 verhalen gehoord:

Luisteren en doen Matteus 21: 28 – 32
De tien meisjes Matteus 25: 1 - 13

We leerden bij het eerste Bijbelverhaal dit liedje:
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd;
Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd:
Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft.

Volgende week start het project van Advent. We
leven toe naar het kerstfeest. De Bijbelverhalen van
deze weken zitten vol verwachting.
In de klas gaat de eerste adventskaars aan.
Tel de dagen, tel de nachten,
Blijf geloven, blijf verwachten.
Want het licht komt dichterbij-
Het wordt kerst voor jou en mij.

Bewegingsonderwijs:
Buitenspel

Gymles: pietengym.
We hebben zo goed ons best gedaan, we hebben allemaal ons Pietendiploma behaald.
Gefeliciteerd!!!!!

Groep 1: Ieke
Speel- en werktijd

Opdracht 1: Onderbouwd: Kleurendomino
Opdracht 2: Piet vouwen van cirkels
Opdracht 3: pietenmuts schilderen voor het Sinterklaasfeest

Taalontwikkeling/voorbereidend rekenen:



We tellen pepernoten, we verdelen pepernoten in de groep, iedereen
evenveel. We tellen van 1 – 10 en van 10 – 1.

We hebben nieuwe platen in de klas, over Sinterklaas. We gaan de
klankgroepen oefenen en proberen te rijmen. We doen spelletjes met de
kleine kaartjes van Onderbouwd.
We herhalen dit deze week. Ook benoemen we de woorden in het engels.
Ed met de rijmpet komt samen met ons rijmen.

Voorlezen:
- Nog een nachtje slapen
- Jip en Janneke
- Het grote voorleesboek van Sinterklaas
- Het sinterklaasboek voor peuters en kleuters

Prentenboek:
- Rikki helpt Sinterklaas
- Sinterklaas en het kleine hoogtevrees pietje
- Balotje en Sinterklaas
- De dag dat Sinterklaas een cadeautje gaf

Televisie:
Koekeloere Moffel en Piertje: Arie heeft niks in zijn schoen gekregen en
Moffel en Piertje gaan uitzoeken hoe dat komt.
Onderbouwd: filmpje van Arie de letterkanarie

Sociaal-emotioneel:
Er komen echte pieten in de klas. Best wel spannend, maar we maken het heel gezellig met
elkaar. Ook mogen we de schoen zetten!

Muzikale vorming:
We zingen veel sinterklaasliedjes.

Groep 1/2: Jenny en Anneke

Speel- en werktijd:
Groep 1:
Het leerdoel voor deze week is: geldactiviteiten
uitspelen. We gebruiken hiervoor diverse sint
artikelen zoals handpop, paard, boek enz. We
spelen het boodschappenspel. Eén van de kinderen
zit achter de kassa, de anderen mogen iets kopen
en betalen. Begrippen zoals wat is
duurder/goedkoper, waarmee kun je betalen komen
aan bod.

- Boodschappenspel.
- Pietenmuts verven.



- Een zwarte en gekleurde piet vouwen.
Hiervoor gebruiken we een cirkel, halve
cirkels en kwart cirkels.

Groep 2:
Ed met de Rijmpiet is weer met ons aan het rijmen geslagen. Dit keer
ontdekken we dat rijmwoorden dezelfde letters hebben aan het einde van
het woord. In ons rijmboekje hebben we ze gestempeld.

- Rijmboekje
- Opa Piet vouwen

Hoe leuk kan een donderdagmiddag zijn? Erg leuk, want we hebben samen
met juf pepernoten gebakken, lekker! En juf Jenny heeft samen met de
moeder van Danielle op donderdagochtend met groep 1 pepernoten
gebakken. Wat rook het lekker in de school. Lekker smullen van de
pepernoten, mmmmmm!

Taalontwikkeling/ voorbereidend rekenen:
In de kring praten we over geld, bekijken artikelen en bespreken de prijs.
We bekijken hoe een cirkel in stukken verdeeld kan worden en hoe de
delen worden genoemd.
Natuurlijk praten we over Sinterklaas die in Zeewolde is gearriveerd.

We oefenen het gedicht: Twee stoute Pietjes.
Twee stoute Pietjes die zaten allebei,
te snoepen aan de tafel in een grote bakkerij.
Ze aten lekker pepernoten en nog heel veel meer
en als hun bordje leeg was, dan vulden zij het weer.

Twee stoute Pietjes die hielden maar niet op
ze aten speculaasjes en chocola en drop.
Ze smulden van de marsepein en wilden steeds maar meer,
dus als hun bordje leeg was, dan vulden ze het weer.

Twee stoute Pietjes die werden langzaam groen,
de dokter kwam en riep: het is ook dom om dat te doen.
Nu liggen ze te huilen, want hun buik doet zeer,
maar één ding is wel zeker: nu snoepen ze niet meer!

Prentenboek:
- Sinterklaas en de dubbelganger.
- De pieten maken het bont.
- Het rijme en poëzieboek van Sint

Voorlezen:
Uit “Het grote Sint- en Kerstboek:
Het oude mannetje en het kleine meisje.
Koning Krentenbol zet zijn schoen.

Schooltelevisie:
Koekeloere, aflevering Sinterklaas 2.

Muzikale vorming:
Het nieuwe lied gaat over pietje Pepi.
Pietje Pepi lust graag pepernoten,
zakken vol eet Pepi op.
En zijn buik wordt steeds maar dikker.
Oh, oh oh dat is een strop.



Pepi wil weer door de schoorsteen klimmen,
maar die domme pieterman.
Hij is veel te dik geworden.
Ja, ja, ja dat komt er van.

Tijdens de muziekles gebruik we diverse muziekinstrumenten.Natuurlijk zingen we veel
Sintliedjes.

Op vrijdag zijn wij uitgenodigd om te komen kijken bij het Mozaïek-podium van groep 5. Wij
vinden dat erg leuk. Vooral omdat een aantal van ons een grote broer/zus in die groep
hebben.

Groep 2 Emmie en Lubbine

Speel- en werktijd:
Deze week heeft Tante Truus ons leren sorteren: het nuancespel. We leren kleuren neer te
leggen van donker naar licht en van licht naar donker.
De kinderen maken de volgende opdrachten:

Een kleur mengen met wit: zo maak je verschillende nuances van donker naar licht.
We schilderen zo de baret voor de Pietenmuts.
We maken Opa Piet. We leren hoe je een vlieger vouwt, want die hebben we nodig
bij het maken van Opa Piet.
Extra opdracht van Arie de letterkanarie: plak stukjes cadeaupapier in de super grote
M.
De huishoek is veranderd in het Pietenhuis. Daar worden cadeautjes ingepakt,
geschreven in het grote boek van sinterklaas. Ook Amerigo is er bij!

Taalontwikkeling/ voorbereidend rekenen
De nieuwe letter bij dit thema is: m. Het woord dat hierbij hoort is maan. In het
letterkastje komen weer voorwerpen, waarbij je vooraan m hoort. Gaat u samen met
uw kind op zoek?
We spelen in de kring het kleurennuancespel.
We bedenken het programma voor donderdag 4 december als Sinterklaas bij ons in
de klas komt.
We oefenen het maken van reeksen ( met ballonnen): een reeks van 2, 3 en 4
kleuren.

Schooltv : Koekeloere : Sint
Voorlezen: Strooien met de Sint

Pluk van de Petteflet
Prentenboek: Bil en Wil, vrienden voor het leven.

Soc. en emotionele ontwikkeling:
We zeggen vriendelijke woorden tegen elkaar. Wat zeg je dan?

Muzikale vorming:
We oefenen een dansje voor de sint.



We wensen jullie een fijn weekend en volgende week veel gezelligheid tijdens het
Sinterklaasfeest!

Emmie, Lubbine, Ieke, Jenny en Anneke


