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Van de redactie

Inhoud

Dit is de laatste schoolkrant
van 2017. Deze keer hebben
we de thema’s herfst, Sinterklaas en Kerst. We hebben mooie pagina’s gekregen.
Heel veel lees en kijkplezier,
En natuurlijk hele fijne kerstdagen en een heel fijn 2018,

Van de redactie ........................ 3
Vier pieten in Zebra ................. 3
Van de directie ......................... 4
Gebaren ........................................... 5
Uit de groep Beer .....................6
Bezoek Sinterklaas .................... 8
Interview ....................................... 10
Zorgonderwijsgroepen bestaan vijf jaar ........................... 11
Knutselen ........................................12
Uit de groep Giraffe ...............12
Kleurplaat...................................... 14

De redactie

Vier pieten in groep Zebra
Sinterklaas bracht dit jaar samen
met drie pieten een bezoek aan
onze school In groep Zebra was
iets bijzonders aan de hand Daar
zat tussen de kinderen een vierde
pietje
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Algemeen
Schoolvakanties
Studiedagen:
Studiedag 2: 22
Studiedag 3: 25
Studiedag 4: 12
Studiedag 5: 10
Studiedag 6: 21

december 2017
januari 2018
maart 2018
april 2018
juni 2018

Vakanties:
Kerstvakantie: 23-12-2017 t/m 0701-2018
Krokusvakantie: 24-02-2018 t/m 0403-2018
Paasvakantie: 30-03-2018 t/m 02-04
-2018
Meivakantie: 27-04-2018 t/m 13-052018
Pinsteren: 21-05-2018
Zomervakantie: 21-07-2018 t/m 0209-2018
Afscheid Francesca Knol
Afgelopen week heeft Francesca,
directeur van SO en VSO Alphons
Laudy op feestelijke wijze afscheid
genomen van de leerlingen, ouders
en teamleden. Francesca geniet nu
van een welverdiende vakantie en
start per 1 januari 2018 als directeur
van De Breídablick, een woon- en
werkgemeenschap voor mensen met
een beperking.
Directiestructuur
Het College van Bestuur van Stichting
Kolom is in overleg met de MR over
hoe de opvolging van Francesca eruit
zal gaan zien. Zodra hierover meer
bekend is, wordt u uiteraard
geïnformeerd.
Mantelzorgouders
Eens in de maand komen ouders en
mantelzorgers bij elkaar. Dit is op
woensdag van 9:00 tot 11:00 uur.
Daar kunt u kennismaken en contact
leggen met andere ouders: lekker
samen even bijpraten en wat drinken,
elkaar ongedwongen ontmoeten,
vragen en tips met elkaar delen. De
data van de volgende bijeenkomsten
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zijn:
31 januari
21 februari
28 maart
25 april
30 mei
27 juni
Gebaren
Wij werken op school met gebaren.
Door op deze manier de gesproken
taal te ondersteunen kunnen de
leerlingen de gesproken taal beter
begrijpen en komen ze zelf beter tot
spreken. Als u hier meer over wilt
weten kunt u terecht bij het
Nederlands Gebarencentrum. Op
onderstaande website kunt u meer
informatie vinden over gebaren.
www. Gebarencentrum.nl
Zwerfboekenstation:
Onze school heeft een
zwerfboekenstation.
Er zijn op een
triplexboom een
aantal kastjes
gemonteerd waar
boeken instaan. De
kinderen mogen deze
boeken mee naar huis
nemen, daar lezen en
weer meenemen om te ruilen. Het
zwerfboekenstation heeft ook een
eigen facebook pagina
Kinderzwerfboekstation Alphons
Laudy

Namens alle medewerkers
fijne kerstdagen en een heel
goed 2018
Sanne
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titel
Gebaren
vogels, vissen, vlinders en de vos

kikker
vis)

vogel

vlinder

vos

Zwemmen
(vis)

skieen

uil

sporten

Zwemmen
(eend)
verdrietig

schaatsen
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Het Sinterklaasfeest

Een spetterende aankomst van Sint en zijn
Pieten in een politieauto !
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Groep Beer over Sinterklaas

Tijdens sinterklaas hebben we in groep
beer veel woorden geleerd.
We hebben de woorden in stukjes
geklapt elk rondje is een klap. Kijk
maar!
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Groep Beer maakt Kerstbomen

In groep beer hebben we
mooie kerstbomen
gemaakt.
Sommige kinderen hebben
er samen met juf een
kerstwens op geschreven.
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Interview groep Haan
Sinds de herfstvakantie zit Kaan bij ons in de groep. We
hebben met elkaar een interview gedaan met Kaan om hem
beter te leren kennen.
Interviewer: Ilker
Cameraman: Jayden
Wat vind je leuk om te sporten? Ik vind
voetballen leuk
Waar ga je met je vrienden naartoe in de
vakantie? Soms naar de winkel en soms
gaan we samen voetballen, en soms ga ik
verstoppertje spelen.
Welke klas zat je vroeger? Vroeger zat ik in
groep 5
Was het daar leuk? Ja
Hou je ook van basketbal? Een beetje

Interviewer: Nikola
Cameraman: Wesley
Heb je thuis wel gespeeld? Ja
Ga je weleens naar de speeltuin? Ja
En televisie kijken? Ja soms
En ga je een beetje vroeg naar bed? Soms

Interviewer: Berke
Cameraman: Bryan
Welke vrienden heb jij in de klas? Ik
vind de kinderen lief in de klas
Wie is van de school je vriend?
Jhenairo en Bryan
Wat vind je leuk hier op school? Ipad
les
Wat vind je stom hier op school? Als ik
time-out moet nemen.
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Zorgonderwijsgroepen bestaan 5 jaar
Hiep hiep hoera de
Zorgonderwijsgroepen bestaan 5
jaar. Om dit te vieren zijn wij op
maandag 27 November met de
kinderen naar de manage geweest.
De kinderen hebben op de paarden
gereden en de paarden verzorgd. De
kinderen hebben hier erg van
genoten. Het was een zeer
geslaagde dag!
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Knutselwerkjes
In deze periode worden er altijd heel veel mooie knutselwerken
gemaakt. De redactie is door de school gelopen en heeft een
aantal knutsel werkjes op de foto gezet.
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Groep giraf

Dit jaar hebben de kinderen van groep
Giraf geen kerstkaarten gemaakt voor hun
ouders. Maar voor de eenzame ouderen
dit nooit / bijna nooit een kerstkaart
ontvangen omdat zij geen familie of
weinig contact hebben met familie.
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