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Belangrijke data & mededelingen
4 december

Sinterklaasactiviteiten op school, zie verderop.

8 december

Start inzamelen artikelen voor voedselbank.

17 december

Kinderen om 12.00 uur uit!
Kerstviering van 17.00-19.00 uur op school.

18 december

Spellencircuit groepen 1 t/m 4.
14.00 uur start kerstvakantie.

19 december t/m 3 januari

Kerstvakantie.

Vlasgaard algemeen
Terugblik studiedag
Tijdens de afgelopen online-studiedag met het team hebben de werkgroepen (Jeelo, muzische vorming,
eigenaarschap en taal) uitgewisseld waar zij mee bezig zijn en wat de plannen voor de komende periode
zijn. Met de nieuwe input vanuit het team gaan zij verder met hun onderwijsinhoudelijke ontwikkelplannen. Daarnaast is in de clusters gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe Jeelo-thema, waarover
we u verderop in deze Vlasflitz informeren.

Vlasgaard personeel
Even voorstellen
Mijn naam is Kyra Sijberts, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Wijchen. Vanaf deze
week mag ik kinderen uit groep 5 t/m 7 begeleiden, die door de Coronacrisis
achterstand hebben opgelopen. Ik zal elke dinsdag en woensdag te vinden zijn
in de Vlasgaard. Naast deze twee dagen ben ik ook werkzaam als parttime juf
van groep 4/5 op basisschool de Bolster. In mijn vrije tijd sport ik geregeld en
verzorg ik twee lieve en soms ondeugende parkieten. Ook houd ik van een lekker hapje eten en ben ik (als het weer mag) vaak te vinden in een gezellige bar
om een drankje te drinken met vrienden. Samen met de kinderen hoop ik er
een fantastische en leerzame periode van te maken, waarin iedereen zich met
plezier kan ontwikkelen. Ik kijk er dan ook naar uit om te mogen starten bij de
Vlasgaard!
Afgelopen week was juf Judith voor het laatst in de groep en heb ik het stokje
van haar overgenomen. Ik zal tot de zomervakantie op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag de juf van groep 5b zijn. Mijn naam is Elke Berghuis. Ik
ben 25 jaar oud en kom uit Nijmegen. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de PABO. In de jaren daarna heb ik een master afgerond en heb ik als invalleerkracht gewerkt. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te squashen, te koken en
te bakken en breng ik graag tijd door met mijn familie en vrienden.
Ik heb een leuke eerste week op De Vlasgaard gehad. Ik kijk er dan ook naar
uit om er een heel fijn schooljaar van te gaan maken met alle kinderen, de
ouders en het team van Vlasgaard! Ik hoop jullie snel allemaal wat beter te leren kennen.
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Sinterklaasactiviteiten
De afgelopen dagen volgen we Sinterklaas en zijn pieten nauwgezet in het Sinterklaasjournaal.
Zo hebben we ook samen met Sinterklaas bingo gespeeld en lagen de zwarte schoenen van Sinterklaas bij
ons op school, waar ze ineens ook weer verdwenen zijn.
En naast de Sinterklaashoek in de groepen 1-2 is er ook een heus Sinterklaas-circuit op het leerplein van de
groepen 3 en 4.

4 december
Deze dag zijn er op school verschillende activiteiten. Zo gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 5 naar een
voorstelling kijken, brengen ze een bezoek aan Sinterklaas en zijn hoofdpiet en is er een buitenactiviteit. De
kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan hun surprises aan elkaar geven deze dag. We hopen ondanks wat aanpassingen er een gezellige dag van te maken met de kinderen!

Jeelo

Omgaan met geld
18 november – 17 december







•
•
•

De groepen 1 t/m 4 werken en
spelen in de hoeken rondom
Sinterklaas: van goed omgaan
met geld in een speelgoedwinkel, een letterwinkel, een bakkerij tot brieven en gedichten
schrijven in het kantoor van
Sint.
De groepen 5/6 hebben een
omvangrijke handel opgestart:
gevraagd en aangeboden. De
juf vroeg ook een nieuwe TV,
maar dat was toch niet de bedoeling!
In de groepen 7/8 maken de
kinderen van alles om aan thuis
of aan de familie te verkopen.
Er zijn genoeg goede ideeën
om veel winst te maken!

In de Vlasflitz van november hebben jullie de doelen van dit project kunnen lezen.
Inmiddels wordt er op allerlei manieren gewerkt en gespeeld met geld.
We sluiten dit Jeelo-project af tijdens de kerstviering. Hopelijk kunnen we de Voedselbank blij maken
met onze bijdrage. Helpen jullie mee?
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Kerstactiviteiten
Kerstavond en goede doelenactie op Vlasgaard.
Ook dit jaar gaan we op donderdagavond 17 december
er weer een gezellige kerstavond van maken in de klas,
waar we samen gaan genieten van een kerstdiner en een
gezellig samenzijn.

Op deze donderdagochtend zijn de kinderen om 12.00
uur uit, zodat ze ‘s middags de tijd hebben om hun eigen
kerstdiner voor te bereiden. We verwachten de kinderen
op donderdag 17 december vanaf 17.00 uur in hun eigen lokaal.
Het kerstdiner zal dit jaar anders georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat ieder kind voor
zijn of haar eigen hapjes gaat zorgen. Voor de onderbouw mogen dit er maximaal 5 per kind zijn.
Voor de bovenbouw maximaal 8 per kind. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van de
hapjes.
De kinderen brengen donderdagochtend een tas met een bord, beker, vork, mes en lepel (alles
voorzien van naam) mee naar school. Deze spullen gaan na afloop allemaal weer mee naar huis.
Na het kerstdiner hebben de kinderen nog een gezellig programma in de klas tot 19.00 uur.
Goede doelenactie.
Dit jaar is gekozen voor het goede doel: Voedselbank Veghel. Deze instelling is momenteel veel in het nieuws, omdat zij door Corona niet gemakkelijk aan producten kunnen komen.

Wij hebben er daarom voor gekozen om geld in te zamelen, waar verse producten zoals groente,
melk, eieren en brood voor gekocht kunnen worden.
Daarnaast willen wij de kinderen vragen om vanaf dinsdag 8 december één droog en houdbaar
product mee te laten nemen voor de inzamelingsactie. Deze mag in de eigen klas in de aangeleverde krat gedaan worden.
Hoe gaan de kinderen geld inzamelen?
De groepen 1 t/m 4 gaan in de klas één kerststukje maken, die zij mogen verkopen aan een gezins- of familielid. Er is voor gekozen om kinderen niet langs de deuren te laten gaan i.v.m. Corona. Thuis mogen de kinderen natuurlijk meerdere stukjes maken als ze dit leuk vinden.
De groepen 5 en 6 organiseren een sponsorloop. In de gymles is het rondjes lopen gepland.
De kinderen moeten thuis met hun familie afspreken wat ze per gelopen rondje kunnen gaan verdienen en dit invullen op het inschrijfformulier, dat ze van school krijgen. Ook hier geldt dat ervoor
is gekozen om kinderen niet langs de deuren te laten gaan i.v.m. Corona. Hierdoor kan ook bij de
sponsorloop niet worden gesupporterd door ouders.
De groepen 7 en 8 maken op school posters voor een doneeractie. Deze poster mogen de kinderen thuis zichtbaar voor het raam ophangen en/of een foto delen met anderen om hen te laten
weten dat ze geld kunnen doneren voor de Voedselbank. Daarnaast gaan ze nog creatief aan de
slag, waarna ze het gemaakte mogen verkopen. Ook hier geldt dat ervoor is gekozen om kinderen niet langs de deuren te laten gaan i.v.m. Corona.
De opbrengsten mogen de kinderen bij hun eigen leerkracht inleveren op maandag 14 december. Vrijdag 18 december om 14.00 uur start de kerstvakantie.
Bij vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

