NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
Belangrijke data:
24 december t/m 4 januari
7 januari
9 januari
17 januari
28 januari
28 januari

kerstvakantie
start nieuwe denkgewoonten
koffie-uurtje ouders
madscience workshop
Muziekgebouw aan het IJ groepen 4
MR vergadering

Wij wensen alle kinderen die in januari jarig
zijn een hele fijne verjaardag toe!!

Terugblik op December 2018
Sinterklaasviering
Op woensdag 5 december mochten wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op school. De
kinderen konden voor de school goed zien, hoe de Sint en zijn Pieten met de brandweerauto
aankwamen. Daarna hebben de kinderen van het kdv en de groepen 3 t/m 5 genoten van de
Sintviering. De groepen 6 t/m 8 hebben erg hun best gedaan met het maken van een
surprise en met het schrijven van een gedicht. Sinterklaas en zijn Pieten hadden voor alle
kinderen een cadeautje meegenomen.

Handbaltoernooi groep 7
Op woensdag 12 december hebben de meisjes en jongens van groep 7 zich weer van hun
sportieve kant laten zien tijdens het Diemense schoolhandbaltoernooi. De meisjes zijn
geëindigd op de 9e plaats en de jongens hebben het toernooi gewonnen! Ze mochten de
beker mee naar huis nemen. Maar wat vooral noemenswaardig is, is dat alle kinderen van
De Kersenboom zich heel sportief gedragen hebben. Er werd goed overgespeeld, er was
spelinzicht en er werd volop aangemoedigd!

Herdenking monument
Maandag 17 december hebben wij met de groepen 3 t/m 8 stilgestaan bij de
oorlogsslachtoffers die genoemd staan op het door ons geadopteerde oorlogsmonument. De
kinderen van groep 7 en 8 hebben een bloemstuk gelegd, er werd een gedicht voorgelezen
en we hebben een minuut stilte gehouden. De kinderen van de groepen 3 t/m 6 vormden
een mooie erehaag waardoor de kinderen van groep 7 en 8 met het bloemstuk liepen. Het
was een respectvolle gebeurtenis.

Kerstviering
De school was sfeervol en met veel aandacht versierd door de ouders van de
activiteitencommissie. De kinderen kwamen mooi aangekleed en het kerstkoor zong als
nachtegaaltjes.
Met de hulp van veel ouders had groep 8 een geweldig kerstdiner bij elkaar gekookt. De
kinderen van de andere groepen hadden heerlijke gerechtjes meegenomen.
Tijdens de kerstmaaltijd van de kinderen konden de ouders buiten een gezellig glaasje
glühwein drinken. Gezien de hoge opkomst was dit een succes!
Nadat iedereen naar huis was heeft ons team nog even heerlijk kunnen nagenieten met een
hapje en een drankje en konden we terugkijken op een geslaagde december maand.

Nieuws van januari 2019
Schoolfotograaf

Beste ouders/verzorgers,
Enige tijd geleden hebben wij de inlogkaarten van Schoolfoto.nl aan de kinderen uitgedeeld.
Wij willen jullie er graag op attenderen dat de kortingscode A2PTHHDF van 20% nog even
geldig is voor de fotosets. Deze loopt t/m 9 januari 2019.
Daarbij hebben zij nu nog een extra leuke kortingsacties lopen! Wanneer de code NAJAAR18
gebruikt wordt, krijg je 20% korting op een fotovergroting en met code CANVAS2018
ontvang je 20% korting op een canvasdoek.

Start nieuwe denkgewoonten
Op maandag 7 januari starten we weer met nieuwe
denkgewoonten.
Voor de groepen 1-2: ik maak een grapje en voor de
groepen 3-8: Ik maak een grapje, ik denk na hoe ik
iets vertel, ik stel een vraag. Vraag eens aan uw kind
wat het hierbij doet.
Denkgewoonten zijn een handvat om kinderen te
helpen in hun manier van denken: ‘Wat moet je
doen, als je niet weet wat je moet doen?’.
Op deze website http://www.denkgewoonten.nl/
staan de platen van de denkgewoonten en tips om
uw kind te stimuleren om denkgewoonten te gebruiken.

Koffie-uurtje/inloopuurtje ouders
Op 9 januari staat er om 8.00 uur weer een koffie-uurtje gepland. Hierbij kunt u samen met
andere ouders en de directrice van gedachten wisselen.
Madscience show
Op 17 januari wordt er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een show
gegeven door Mad Science. Hierbij wordt op een leuke manier Science
onder de aandacht gebracht. Er zal waarschijnlijk bij voldoende
aanmeldingen ook weer een mad science workshop gegeven worden
na schooltijd.

Muziekgebouw aan het IJ groepen 4
Op maandag 28 januari gaan de groepen 4 naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Zij gaan daar
naar de voorstelling De Boom met de Vleugels van het gezelschap van Anabel Veloso
bekijken. Het verhaal gaat als volgt: De Spaanse danseres Anabel Veloso neemt kinderen
mee naar de rijke wereld van de flamenco. In deze interactieve voorstelling wordt de
flamenco uitgelegd via de stemmingen van de vier seizoenen aan de boom. De zomer is voor
de vrolijke ‘Alegrías’, de winter voor de strenge ‘Seguiriyas’... Zo komen ze spelenderwijs in
aanraking met de verschillende flamencostijlen en de drie facetten van de flamenco: zang,
gitaar en dans. Kinderen krijgen de gelegenheid met de ritmes, de melodieën en de passen
te experimenteren. Erna mogen de jonge concertbezoekers zelf ervaren hoe het is de
flamenco te dansen of zingen. Jurken, schoentjes, hoeden, waaiers, castagnetten: alles mag
op en aan! De ouders worden hiervoor via Digiduif op de hoogte gebracht.
MR vergadering
Op maandag 28 januari is er weer een MR vergadering gepland. Hierbij zullen de
oudergeleding en leerkrachtgeleding met elkaar over schoolse zaken van gedachten
wisselen. In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen zien waar de MR zich mee bezig houdt.

OBA Tips voor ouders
Winterverhalen
December is begonnen en het is al lekker koud buiten. Of we een vorstperiode krijgen
moeten we nog even afwachten, maar met deze boeken kun je zo de winter induiken.
Sneeuwhoen, ree en hazelmuis : dieren in de winter van Thomas Müller
Wat doen dieren om sneeuw en kou te overleven? Kijk en lees hoe dieren als reeën, wolven
en bijen in de winter leven. Met gekleurde illustraties van dieren. Vanaf ca. 6 t/m 10 jaar.
De vier kaboutertjes in de winter van Marianne Busser
Een winterboek uit de vier kaboutertjes- serie met op elke pagina een afbeelding en een
versje over de winter.
Een zoekmachine speciaal voor kinderen
Kent u obajunior.nl al? Op deze website kunnen kinderen van 6 – 12 jaar én ouders en
leerkrachten zoeken naar geschikte boeken. Ook staan er themalijstjes, speciaal
geselecteerd door OBA-bibliothecarissen. Zoals verhalen over sneeuw en ijs en natuurlijk de
feestmaand december. Naast boeken zijn er ook filmpjes van Schooltv te vinden op
obajunior.nl. Op de website obajunior.nl kunnen kinderen makkelijk zelf zoeken en
vervolgens een lijstje met boeken samenstellen, om te lenen bij de OBA in de buurt.

KDV en BSO
Memoborden in de gang
Informatie vanuit het KDV wordt vaak op de memoborden per groep geschreven. Ook laten
wij het via deze borden weten als er bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte op een groep
heerst. Als u de schoenen en jas van uw kind pakt, kijk dan even of er nog nieuwe informatie
staat!
Rondom de feestdagen
Ma 24/12 sluiten KDV en BSO om 17:30 i.v.m. kerstavond
Di & Wo 25/12 en 26/12 zijn wij gesloten i.v.m. kerst
Ma 31/12 sluiten KDV en BSO om 17:30 i.v.m. oudejaarsavond
Di 1/1 zijn wij gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
Let op: officiële feestdagen kunnen niet geruild worden
Geeft u het alstublieft door als uw kind toch nog een dag afwezig is op KDV of BSO. Dit kan
gemakkelijk via de iPad, telefonisch of ‘’live’.
Dankzij de snelle doorgevers hebben wij al meerdere ouders blij kunnen maken met een
ruildag!
Uk en Puk
Deze eerste periode in het nieuwe schoolgebouw hebben de groepen aan Uk en Puk
gewerkt, maar stond het wennen van de kinderen aan het nieuwe gebouw en de nieuwe
groepen centraal. Vanaf januari komt de nadruk weer meer op het zichtbaar maken naar
ouders welke activiteiten bij de thema’s worden ondernomen, zoals we dit in het oude
gebouw ook gewend waren.

In januari, na de kerstvakantie, beginnen we met het thema ‘Brrrr, wat koud’.
MeMo
Memo komt ook in 2019 iedere maand weer een muzikale activiteit organiseren. De
kinderen vinden dit erg leuk en het is een mooie manier voor hen om in aanraking te komen
met muziekinstrumenten. Ook andere vormen van muziek komen aan bod, zoals beatboxen
afgelopen december.

Bakjes in de verschoonruimte
Wilt u eraan denken om regelmatig het bakje van uw kind in de verschoonruimte te
checken? Graag hebben we voldoende reservekleding en het is fijn als vieze kleding niet te
lang ligt. Daarnaast worden ook knutsels in de bakjes gelegd, deze mogen dan mee naar
huis.
Jarigen en nieuwe kinderen
Alle kinderen die in december/januari jarig zijn van harte gefeliciteerd!
Bij de Rupsen worden Ruben en Jools eind december 2 jaar, waarna zij doorstromen naar de
Vlinders. Vanuit de Vlinders gaan Fay, Noah, Max en Nola door naar school. Ook Giulian van
de Hommels gaat door naar school. Komen jullie nog eens zwaaien?
Bij de Hommels begint Inez in januari.

