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Sinterklaas
Op 5 december is de intocht van de Sint om 8.45 uur in de Simonstraat. Alle ouders mogen
erbij zijn en kunnen buiten wachten. De leerlingen worden eerst in de klas verwacht.
Natuurlijk staan de ouders achter de kinderen. Daarna gaan alle kinderen naar binnen.
Alleen de ouders van groep 1 tot en met 4 mogen mee naar de gymzaal. Daar treden de
kinderen op voor Sint en de pieten.
Het feest in de gymzaal duurt tot ongeveer 10 uur. De kinderen gaan in de klas verder met
een feestelijk programma. De ouders gaan dan naar huis. De kinderen kunnen om 12.00
opgehaald worden. We zijn dan allemaal ‘s middags vrij.
We hopen dat het een gezellig feest wordt.

Kleuters en Sint
Deze periode werken we natuurlijk over Sinterklaas. In de speelzaal hebben we een soort
stoomboot gemaakt waar de kinderen op kunnen klimmen en oefenen de kinderen met het
gooien van pakjes in de schoorsteen.
Naast chocolade munten geeft Sinterklaas ook wel eens chocolade letters. Deze week
hebben we extra aandacht besteed aan de beginletter van je naam. Dat was best lastig. Heel
veel kinderen hebben een r in hun naam, maar het is niet altijd de beginletter.
Ook hebben we geoefend met evenveel. Als er 7 poppetjes op tafel staan en je legt bij elk
poppetje 1 cadeautje dan weet je dat er ook 7 cadeautjes zijn. We oefenen het tellen en de
getallen.
We kijken deze periode veel naar de kalender. Wat kan wachten op de sint nog lang
duren….. Nog 5 nachtjes slapen en dan…..
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Sint in de bovenbouw
Ook bij de hogere groepen stijgt de Sintkoorts. Alle surprises staan bij de groepen
tentoongesteld. Iedereen kan bewonderen wat voor mooie knutselwerken er gemaakt zijn.
Een prachtige uitstalling in de bovengang. Op 5 december, na het binnenhalen van de Sint,
gaan de groepen 5 t/m.8 naar de klassen om hun Sinterklaasfeest te vieren.

Schaatsen voor groep 5 t/m. 8
Woensdag 12 december gaan de kinderen van de groepen 5 t/m. 8 schaatsen op de ijsbaan
‘Winters Delft’
Deze ijsbaan is dit jaar op de TU campus op de Mekelweg.
De toegang wordt betaald door de OR.
Het huren van de schaatsen kan via school geregeld worden.
Het schaatsen is van 12.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen mogen daarna naar huis.
Meer informatie volgt.

Groep 8
De voorlopige adviezen zijn deze week aan bijna alle kinderen gegeven. Voor sommigen
was het zoals de ouders en kinderen hadden verwacht, voor enkelen viel het wat tegen.
Komende periode gaan we nog hard aan het werk. Maar we mogen ook al trots zijn op het
harde werken de afgelopen periode. Gisteren hebben de kinderen foldermateriaal
meegekregen van de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Ook de VO gids is
meegeven. Hierin staat allerlei belangrijke informatie over het voortgezet onderwijs in het
algemeen. Vraagt u hier thuis naar?
In de klas hebben we de laatste 2 weken bij rekenen ons meer gericht op contextopgaven,
dit zijn verhaaltjessommen. De kinderen leren dan om de juiste bewerking te maken bij de
vraag. Dit is niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk. Rekenen leren we immers om in de
praktijk te gebruiken. Misschien komt u in uw dagelijks leven ook wel een som tegen die uw
kind kan oplossen!
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Kanjernieuws uit groep 7
De afgelopen maanden hebben de kinderen uit groep 7 elke dinsdag kanjertraining. Tijdens
de kanjertraining besteden we aandacht aan: Hoe leer ik iemand beter kennen? Door
bijvoorbeeld molvragen te stellen. Dat zijn vragen die dieper in gaan op een antwoord.
Bijvoorbeeld: Waarom vind je dat een leuke sport? Hoe komt dat?
Nu zijn we bezig om met behulp van het pettenkwadrant feedback te geven aan elkaar. Hoe
denken de kinderen over elkaar? Hoe zeg je dat? Hoe ontvang je kritiek?

Wat vinden de kinderen van de kanjertraining? Hieronder een aantal meningen.
“Ik vind het wel leuk omdat je elkaar meer leert kennen,” zegt Dennis.
“Ik vind het belangrijk omdat je weet wat je moet doen als je ruzie hebt,” zegt Kelsey.
“Ik vind het goed omdat je het ook kan toepassen in het echt,” zegt Livayno.

IPC in groep 5 en 6
Afgelopen maandag gingen de groepen 5 en 6 er op uit. Voor het IPC-project schatten
moesten de kinderen in tweetallen aan hun klasgenoten iets vertellen over een markant
gebouw of plek in de stad. Hiervoor hadden zij van te voren al zaken opgezocht. Samen met
een groep volwassenen wandelden we via de Oostpoort, de Markt en de Boterbrug een
rondje door Delft. Over 15 plekken in de stad hebben we het één en ander gehoord.
Vandaag werd er in diezelfde groepen een quiz gehouden. Hierin werd er gekeken wie er het
meest ervan hadden opgestoken. De kinderen kregen allemaal een boekje mee naar huis
met die stadwandeling. Dus bij mooi weer………..
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Groep 4
De afsluiting van het IPC project speelgoed is weer druk bezocht. De kinderen hebben
samen met de ouders hun zelfgemaakte bordspellen gespeeld en verteld over de leerwand.
De komende week staat in het teken van Sinterklaas. Op vijf december komt de
goedheiligman onze school bezoeken. We hopen op een gezellige dag voor allemaal. De
kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij.
Met rekenen hebben de kinderen nu ook de tafel van 5 geleerd. Deze kunt u samen met de
tafel van 2 en 10 met uw kind oefenen. Na de kerstvakantie kunnen de kinderen laten horen
welke tafels ze al beheersen. We hopen dat iedereen aan het eind van het schooljaar het
kleine tafeldiploma heeft gehaald.
Dinsdag 11 december is er een knutselochtend. Het thema is natuurlijk kerst. Met alle mooie
knutselwerkjes gaan we de school versieren. Zo komen we helemaal in de kerstsfeer.

Kerst in de school
Zondag 2 december is al weer de eerste zondag van de advent. In de hal van de school
hangt de adventskrans al, met één kaarsje aan. Elke zondag voor Kerst komt daar een
kaarsje bij, zodat met Kerstmis alle 4 de kaarsjes branden.
Op dinsdag 11 december houden we een knutselochtend in de groepen. Dit alles om de
school in kerstsfeer te brengen. Op donderdag 20 december is ons jaarlijks kerstdiner. Dit
is in de avonduren op school. Het diner start in de groepen om 18.00 uur en duurt tot 19.15
uur. Even voor 18.00 uur gaan de deuren open om alle gerechten naar binnen te brengen.
Er worden nog wel enkele vaders gevraagd om te oberen op die avond in de groep van
hun kind. (Opgeven bij de groepsleerkracht.) Ouders kunnen, na hun kind gebracht te
hebben, genieten van een hapje en een drankje bij de ouderraad op het schoolplein. Rond
19.15 uur komen de kinderen weer uit de groepen en kunnen ouders hun kind meenemen.
Wij willen het liefst dat ouders hun kind ophalen (het is dan de langste nacht). Voor
kinderen die uit de bovenbouw toch alleen naar huis mogen, willen we graag tijdig een
berichtje naar school.
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Op vrijdag 21 december is er een kerstviering in de kerk. Deze start om 11.00 uur.
Ouders. Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij ook van harte welkom om
samen met ons het Kerstfeest te vieren. Na de viering gaan alle kinderen mee terug naar
school. Om 12.00 uur komen de kinderen dan het schoolplein op om van de kerstvakantie te
gaan genieten. Staat u er ook om ze op te halen?

Ouderbijdrage
Wij willen u vragen om de ouderbijdrage te betalen. Heeft u dit al gedaan? Prima, bedankt!
U snapt natuurlijk dat de feesten in de decembermaand een groot deel van de ouderbijdrage
vragen. Is er een probleem bij het betalen? Gaat u dan even langs bij juf Marja.
Betaalt u met de Delftpas, dan blijft er nog € 5,00 over om zelf te betalen, ook dit graag zo
snel mogelijk doen. Dit kan contant of per bank: NL49RABO 0313 4754 31 t.n.v. de Cornelis
Musiusschool, graag de naam van uw kind vermelden bij de betaling.

Ideeënbus
Bij de uitgang bij de kleutergroepen hangt al een tijdje een ideeënbus voor ouders.
Heeft u een goed idee, opmerking of vraag aan de ouderraad of in het algemeen, dan kunt u
die hierin kwijt. Graag met uw naam erbij zodat er gereageerd kan worden.

Uit de groepen- zie onze site!
onze Facebookpagina

Kalender
Maandag 3 december: groep 5-6 en 7-8 bezoek van de schrijver Tjerk Noordraven in de
Vindplaats
Woensdag 5 december: Sinterklaas op bezoek, kinderen om 12.00 uur vrij!
Woensdag 12 december: schaatsen voor groep 5 t/m.8
Woensdag 14 december: de volgende Informusie

Berichten van anderen:
Sacramentskerk
Zondag 2 december is de volgende kinderwoorddienst in de Sacramentskerk
op het Poortlandplein.
Zondag 2 december is het begin van de advent, de tijd waarin we ons
voorbereiden op het kerstfeest.
Miranda, Anna en Thea
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Beste ouders en kinderen,
December belooft zoals altijd een feestelijke maand te worden. De Maria van Jessekerk (
Burgwal) heeft ook weer veel moois voor kinderen op het programma staan:
Zondag 2 december 11.00u: Adventskransen maken. Alle benodigdheden zijn aanwezig.
Je hoeft niks mee te nemen.
Zondag 9 december 11.00u: Kinderwoorddienst. We vertellen een mooi
verhaal, aansluitend maken we met de kinderen een leuk kunstwerkje dat in het teken van
Advent en Kerst staat.
Na de viering is er koffie, thee, limonade en iets lekkers voor alle ouders en kinderen in de
pastorie.
Maandag 24 december 17.00u: Kerst gezinsviering.
Wij wensen jullie een mooie decembermaand toe en we hopen jullie allemaal weer te zien.
Groetjes,
Lonneke, Maria, Eric en Anna
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