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Alem, 17 november 2016.
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

De eerste schoolkrant van dit schooljaar. De bomen laten hun bladeren vallen en het wordt al
kouder. Het is ’s avonds steeds eerder donker en ’s morgens duurt het langer voor het licht
wordt. Dat betekent wel dat het bijna Sinterklaas is, want zaterdag komt hij in Alem aan.

Daarna gaan we ons klaarmaken voor Kerst. 
De viering op donderdagavond 22 december moet een bijzondere avond worden.
Laten we met zijn allen naar de kerk gaan en daar onze Kerstviering houden. 
Om 17.00 u. lopen wij, kinderen en leerkrachten, naar de H. Hubertuskerk. Met kaarsjes, liedjes,
verhaaltjes en muziek maken we er een mooi, sfeervol Kerstfeest van, waarbij iedereen is
uitgenodigd! Komt u ook?

Op dinsdag 18 oktober hebben we inspectiebezoek gehad. We hebben veel complimenten
gekregen: “ De St. Odrada basisschool is een mooie kleine school, met oog voor elke leerling.” 

Open dag, woensdag 19 oktober. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de school
op een andere manier te leren kennen: een kijkje nemen in de klassen en/of meedoen met de les.
De reacties in het ‘gastenboek’ zijn hartverwarmend en de aanpak is voor herhaling vatbaar.

Nationale Schoolontbijt. We zijn met heel de school gaan ontbijten bij de burgemeester op het
gemeentehuis. We hebben heel gezond ontbeten en hebben het heel gezellig gehad.
Burgemeester van Kooten en wethouder Sørensen hebben ons hartelijk ontvangen, hebben
geholpen en hebben met veel kinderen een praatje gemaakt, zie de foto’s achterop deze
schoolkrant. We hebben genoten en kregen nog een presentje bij het naar huis gaan! 
COOP Rossum bedankt voor het ontbijt.

Belangrijke data:
-       maandag 5 december bezoekt Sint onze school
-       donderdag 22 december Kerstviering 17.00 u.
-       Kerstvakantie 23 december 12.00 u.  t/m 6 januari 2017
-      volgende schoolkrant 23 februari  
-       vrijdag 24 februari Carnavalsfeest op school
-       voorjaarsvakantie 27 febr t/m 3 maart

Ik hoop dat jullie deze schoolkrant met veel plezier zullen lezen en ik dank iedereen voor hun
bijdrage.

Een gezellige Sinterklaasfeest allemaal !
Fijne Feestdagen en een goede jaarwisseling.
Tot volgend jaar!

Riet Hooijmans, directeur.
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Welkom op de peuterspeelzaal: Daan, Liv en Kay.
Wij vinden het hartstikke leuk dat jullie er zijn en volgens ons hebben jullie het allemaal al best
goed naar je zin in onze groep.

Het was wel even wennen na zo’n lange vakantie, vooral ook omdat het in september pas echt
zomer werd. We hebben lekker veel buiten gespeeld en gewandeld, maar ook binnen hebben we
hard gewerkt: we hadden het over rupsje Nooitgenoeg, hoe die van rups, via cocon een prachtige
vlinder werd. We verfden kleurige vlinders en zo werd het weer wat gezelliger in onze klas.

We prikten appels en peren voor in de boom van Raai de Kraai. Die boom is trouwens even
logeren bij de opa van Ties: die gaat hem een ander kleurtje geven: alvast bedankt opa Martien.

Toen de blaadjes van de bomen buiten verkleurden maakten we gezamenlijk een prachtige
herfstboom en warempel kwamen er ook nog eekhoorntjes en egeltjes in de klas.

We maakten paddenstoelen: rood met witte stippen en die hebben we toen ook maar onder onze
herfstboom gezet.

We zongen liedjes over de herfst en hadden ook verschillende dansjes hierbij.

We waren wel echt toe aan de herfstvakantie want de laatste week daarvoor gingen we maar
liefst 3 ochtenden naar de speelzaal. Ook wij wilden op woensdag 19 oktober laten zien hoe
gezellig het in onze groep is.
Veel papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en zelfs ooms en tantes kwamen een kijkje nemen en dat
was natuurlijk heel erg leuk, al die belangstelling.

Na de herfstvakantie namen we afscheid van Bink, hij is vier jaar geworden.
Gelukkig kunnen we nog af en toe een keertje naar hem zwaaien als hij bij juf Dinie in de klas is.

En nu is Sinterklaas met zijn Pieten weer in het land. Een spannende maar vooral ook een
gezellige tijd waar ook wij met volle teugen van genieten.
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WIST U DAT…

BINK de laatste weken bij ons heel veel knuffels aan de juffen heeft gegeven.
We hem ook heel erg missen.

FIEN heel goed is in Tikkertje Hamer (Hamertje Tik) en na de zomervakantie er achter kwam
dat ze nog niet op vakantie was geweest en dat we haar daarom meteen al moesten missen.

YFKE jarig is geweest en nu al 3 jaar is. Dat zij een heel weekend feest heeft gehad, maar niet
alleen voor haar verjaardag, maar ook omdat oom Chris en tante Louise trouwden. Zij samen met
haar zus Janne bruidsmeisje mocht zijn.

ISAAC later voetballer wil worden. Hij nu daarom al vaak het tenue van Messi aan heeft en
wanneer hij net zo goed wordt als Messi juf Marja en juf Hettie een keertje mogen komen
kijken.

DAAN heel goed kan zingen. Ze kan heel goed in canon zingen en raakt dan echt niet van de wijs.

LIV haar grote broer Ferris altijd een beetje in de gaten houdt. Toen hij eens zijn verfspullen
schoon aan het maken was, ze hem gauw een kus ging geven en een high five.

TIES net zo creatief is als opa Martien. Hij graag zijn gekleide paddenstoel mee naar huis wilde
nemen, en dat juf Hettie  er toen een foto van gemaakt had en opgestuurd naar mama.

KAY een cursus ABA (Algemeen Beschaafd Aolums) volgt bij zijn opa Jan. Op de vraag waar hij
woont al goed weet te vertellen dat hij uit Aolum komt. Dat hij raar opkeek toen we vertelden
dat alle kindjes en ook de juffen uit Aolum komen.
Hij zijn huiswerk ook goed gedaan had: hij bracht een volle zak met kastanjes en eikels mee
voor op de herfsttafel.

Groetjes, Marja en Hettie.
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Op z’n Engels
In Amerika spreken ze Engels. Kun jij het ook al een beetje?
Vertaal de Nederlandse woorden in het Engels en zet de letters die bij
de woorden horen in de vakjes onderaan. Daar lees je een woord.
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