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Kerstdiner
Aanstaande donderdag, 21 december vindt het jaarlijkse kerstdiner op De Buikslotermeer
plaats.
Die middag/ avond kunnen wij weer genieten van alle lekkere hapjes ,die door de ouders en
de kinderen worden aangeboden.
Hiervoor onze hartelijke dank.
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Aanstaande maandag, 18 december nemen alle kinderen in een plastic zak, met
naam erop een bord, een beker en bestek mee naar school.
Elk jaar blijven er na afloop schalen ed. op school staan. Kunt u ook op deze schalen
de naam van uw kind zetten. Is het mogelijk om bij uw gerecht een opscheplepel
voorzien van naam mee te geven?
Om 16.45 uur gaat de deur open.
Om 18.15 uur is het kerstdiner afgelopen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen met de leerkracht naar buiten.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven in de klas wachten. U kunt uw kind
in de klas ophalen.

Verhalenhuis
Bij binnenkomst in de school hangt er meteen een kind aan mijn been: ’Meester Has,
meester Has, kom je weer bij ons vertellen in de klas?’ Helaas moet ik ’nee' zeggen want ik
ben op weg naar de klas van Juf Ilona. Daar zitten alle kinderen op matjes op de grond, in
een kring, te wachten op wat komen gaat… Sommigen weten dat al; die hebben Het
Verhalenhuis vorig jaar al meegemaakt. ”Geen verhaal meer over de Kantjil, hè? Die kennen
we al!’ Dan blijkt dat juf Ilona alle Kantjil fabels, over het beroemde Indonesische hertje, zèlf
nog een keer in de klas verteld heeft! Geweldig, eigenlijk precies wat we willen. Dat iedereen
aan het vertellen slaat, ook ouders…
Ik mocht mijn eerste verhalen serie op deze school vertellen en word nog steeds warm van
het effect ervan. Net als toen wachten de kinderen gespannen op wat er gaat gebeuren. Ik
ga ‘verhalen uit alle windstreken’ vertellen en het verhaal van deze keer komt uit…. Het
Noorden, waar de ijskoude Noordenwind vandaan komt! Het is dan ook een Russisch
verhaal over de goede reus Witsch-Otyr die het Mooie Meisje bevrijdt uit handen van de
boze woudgeest Menkev-Oika. Een heel spannend verhaal. Doodstil zitten of liggen de
meeste kinderen te luisteren.
Sommigen zitten zo in het verhaal dat ze niet stil kunnen zitten en móéten bewegen. Dat
maakt niet uit. Maar ook de andere kinderen vinden het fijn als we na het verhaal lekker
gaan bewegen. We doen de reus na die een boom omhakt en het Mooie Meisje dat haar
lange, lange vlechten borstelt. Nadat ze in tweetallen zelf een moment uit het verhaal kiezen
om uit te beelden in de vorm van een ’foto’ zijn de anderhalf uur afgelopen. Maar gelukkig
klinkt er gejuich als de klas hoort dat ik nog zeven volgende woensdagen terug kom…

Jumbo sparen
Samen met de leerlingenraad heeft juf Yvonne vandaag de Jumbo cheque opgehaald. Er is
een bedrag van € 905 gespaard.
Namens alle kinderen van De Buikslotermeer heel erg bedankt voor het bij elkaar sparen
van dit mooie bedrag.
In januari mag de school van dit bedrag materiaal voor de school kopen.
Uiteraard hoort u nog van ons wat wij hebben uitgezocht.

Activiteiten in de kerstvakantie
In de bijlage vindt u een folder met allerlei activiteiten waaraan de kinderen in de
kerstvakantie kunnen meedoen.

Agenda
Volgende week is Kauotar ( ouder kind -adviseur) op woensdag ,in plaats van dinsdag
aanwezig.

● donderdag, 21 december kerstdiner 17.00-18.15 uur
● vrijdag,
22 december eerste dag kerstvakantie
● maandag,
8 januari 2018 eerste schooldag

