
Kerstviering - verbinding -

De kerstviering was
onverwacht op vrijdag 17
december en liep even
anders dan we hadden
verwacht maar het is toch
een hele gezellige dag
geworden..
De kinderen zijn de hele
dag bezig geweest met
kerst knutselen, kerst
spelletjes, kerst liedjes,
kerstkransjes en natuurlijk
een heerlijke kerstlunch in
een gezellig kerstsfeer met
iedereen op zijn/haar
kerstbest.



Kerst Groene Vecht -verbinding-

Het werd even heel hard werken voor de kinderen
maar uiteindelijk hebben alle kinderen uit de groepen
1 t/m 5 prachtige kerst lantaarntjes gemaakt voor alle
bewoners van De Groene Vecht. Samen met Zev en
Nova hebben we de lantaarntjes op tijd af kunnen
geven zodat iedereen een gezellig lichtje had tijdens
de kerstdagen.

Nationale voorleesdagen -talenten-

Woensdag 26 januari starten de Nationale
Voorleesdagen.
Wij willen deze voorleesdagen hier op school starten met
een voorleesontbijt. Een klein ontbijtje met een boek,
waaruit wordt voorgelezen. Deze dag mogen de kinderen
natuurlijk weer in hun pyjama naar school komen. “Neem
wel andere kleding mee, want misschien wil je niet de

hele dag in je pyjama lopen”
We weten allemaal, voorgelezen worden is heerlijk!
Maar zelf  voorlezen is natuurlijk ook fijn, maar dat gaat niet vanzelf.
Je moet er even voor oefenen. Dat gaan we deze week doen! We gaan
elkaar voorlezen. Zoek alvast een mooi boek, en begin met oefenen. In
de bibliotheek vind je hele mooie boeken en het fijne is, je mag ze
gratis lenen!
We weten dat we op school goede lezers hebben. In ieder groep is een
voorleeskampioen, zoals we allemaal hebben gezien! Binnenkort gaat
Hasnain, voor onze school, meedoen aan de Nationale voorleeswedstrijd. We wensen hem veel
succes!!



BSO en VSO – verbinding -

De beste wensen namens het team van BSO ’t Tuselant! In de kerstvakantie was
BSO ’t Tuselant samengevoegd met BSO Koraaleiland voor de noodopvang. Hier
hebben wij verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen, zoals het bakken
van koekjes, appelflappen en worstenbroodjes, het versieren van cupcakes,
sneeuwvlokjes knutselen en we zijn naar de speeltuin gegaan.

De komende periode zijn wij bezig met het thema winter. Hierbij valt
te denken aan activiteiten als: pinguïns knutselen, eten maken voor
de vogels, sneeuwpoppen van bierdopjes maken en spellen spelen

die te maken hebben met de winter.

Voor de ouders die gebruikmaken van de BSO: Op vrijdag 4 februari is er een
studiedag op school. Mocht u deze dag opvang nodig hebben, dan vragen wij u dit
aan te vragen in de Flexkids-ouderapp. Indien u geen extra opvang nodig heeft, dan
kunt u uw kind(eren) afmelden in de app.

PSL De Woelwaters - verbinding

Allereerst natuurlijk de beste wensen namens het team van de
Woelwaters! Wij hopen dat jullie allemaal leuke en gezellige feestdagen
hebben gehad.

Tijdens ons vorige thema ‘feest’ hebben wij het sinterklaasfeest gevierd
met pietengym, schminken, pakjes door de schoorsteen gooien en er
was een speurtocht naar de cadeaus van Sinterklaas. Na Sinterklaas
hebben de kinderen lege flessen beschilderd om ze dan vervolgens
thuis als “lichtjes fles” neer te kunnen zetten en een aantal kinderen
hebben nog een kerstboom geplakt. Wij hebben kerst afgesloten met
een gezellige kerstlunch.

Het nieuwe thema bij PSL De Woelwaters is winter. Dit thema loopt van 17 januari t/m 18 februari.

De kinderen gaan in dit thema aan de slag met tellen van sneeuwpoppen,
sorteren/ ordenen van de materialen die bij een sneeuwpop horen en de
motorische ontwikkeling wordt ook weer flink geoefend door met een
“sneeuwbal” de toren van sneeuwpoppen om te gooien, verschillende structuren
voelen tijdens een knutselactiviteit, klauteren en klimmen over “de sneeuwberg”

Welkom

Deze maand starten Noëlle Ketting, Véronique Prins en Thibar Schoonhoven in
groep 1/2 en Nanoa Bijker in groep 4. Wij heten Noëlle, Véronique, Thibar en
Nanoa van harte welkom en wensen hen heel veel leerplezier op ‘t Tuselant.

.



Jarigen !!!


