Weekmail obs Hagen 4 december 2020
Sint op Hagen

Gelukkig was alles goed gekomen met de mantel
van Sinterklaas. Meester Michel heeft deze week nog even een test afgenomen bij de Sint. Vrijdagochtend kwam de uitslag: Sint mocht gelukkig op school komen!
Wat waren de kinderen blij!
In de hal werd de Sint met zijn twee Pieten verwelkomd door alle kinderen en meester Michel.

Binnenkort...
•
•
•

•

In de week van 7 december is er voor alle groepen het Kerstknutselen. Dit jaar helaas zonder ouders. Bij de kleuters krijgen we hulp van de kinderen uit groep 8.
Maandag 14 december organiseert Sport Service onder schooltijd voor alle groepen een clinic
skeeleren.
Donderdag 17 december vieren we Kerst op school. We gaan deze dag op de gewone tijd
naar school en zijn ook om 14.00 weer vrij. De kinderen mogen met hun mooiste kleren aan
naar school komen. Tussen de middag is er voor de kinderen een feestelijke lunch. Dit jaar is er
geen avondprogramma.
Vrijdag 18 december is de school om 12.00 uit en begint de Kerstvakantie.

In de onderbouw mochten de kinderen op bezoek bij Sint in de
speelzaal. Daar zongen ze liedjes, deden ze dansjes, ook met de
Pieten en lieten ze ook hun eigen kunstjes zien.

In de pakjeskamer mochten ze zelf hun
eigen cadeautje uitzoeken.

In de bovenbouw hadden de kinderen Sint geholpen
en een surprise gemaakt voor een ander. Vanaf dinsdag werden de surprises op school gebracht en uitgestald in de hal zodat ze door iedereen goed bekeken konden worden.
En vandaag werden ze in de klassen uitgepakt en de
gedichten voorgelezen.

ICT en Quarantaine
Hoe fijn is het om toch deel te nemen aan de lessen wanneer je thuis in quarantaine moet, dan is
Teams wel een hele fijne oplossing. Voor een goed jaar terug wisten de kinderen en wij nog niets van
Teams, nu dankzij Corona (enige positieve eraan) wel. Microsoft Teams is bijna niet meer weg te
denken uit het klaslokaal en maar goed ook. De kinderen zijn zo bedreven in Teams dat ze
bij quarantaine binnen 24 uur al aanwezig zijn in Teams, wat een Toppers!!
Deze toppers worden gekoppeld aan een Buddy. De Buddy zorgt ervoor dat er een extra tablet aanwezig is en logt in in Teams. Zo zijn we samen verantwoordelijk dat iedereen de lessen kan volgen. Om de kinderen scherp te houden en natuurlijk ook wijzelf, maken we af en toe opdrachten/ of
een quiz in Teams, de kinderen maken dit onder schooltijd, zo kunnen wij ze begeleiden in dit proces
en zien we dat alle accounts het nog doen.

Wilt u meer lezen, over thuiswerken en quarantaine op
Hagen, ga dan naar https://hagen.start.me/p/OmlPKE/
thuiswerken.
Groetjes ICT Werkgroep

Vandaag konden de kinderen die thuis waren toch meekijken bij de binnenkomst van Sint en bij het bezoek aan
Sinterklaas of bij het uitpakken van de surprises.

Op maandag en donderdag was er Pietengym voor de onderbouw.

En op maandag was er Pepernoot lezen:
lekker een boekje lezen, alleen of samen
en daarbij lekker pepernoten snoepen!!

Kerst op Hagen
Donderdag 17 december vieren we Kerst
op Hagen.
De kinderen worden om half 9 op school
verwacht en je mag je mooiste of je lievelingskleren aantrekken.
We maken er donderdag een hele fijne dag
van. Geen rekenen, lezen of taal, maar alleen gezellige leuke dingen.
De kinderen hoeven deze dag niets voor de
pauze en de lunch mee te nemen. Daar
zorgt de school voor. En wat het wordt
blijft nog een verrassing.
Wat moet je meenemen:
Vanaf maandag 14 december mogen de kinderen een bordje, beker en klein lepeltje mee naar school
nemen, voorzien van de naam en in een plastic tas. Donderdag na schooltijd nemen ze deze spullen
weer mee naar huis.

En verder….
•

•

Ieder kind mag van huis een kerstbal mee
naar school nemen. Deze kerstbal mag je
naar meester Michel brengen in zijn kamertje.
We willen in de hal het podium van Sinterklaas veranderen in een winter/kerst tafereel. Wie heeft er thuis nog spullen voor
de aankleding hiervan? Je krijgt het ook
weer terug. Dit mag je ook vanaf maandag
mee naar school nemen.

Bij de peuters
Jullie raden het nooit. Sinterklaas is met zijn pieten bij ons op
de peuterspeelgroep langs geweest om onze schoenen te vullen. Helaas waren ze maandag de cadeautjes kwijt. Maar daarom
mochten wij nog een keer de schoen zetten. En woensdag zat
er een cadeautje in de schoen. Bij het cadeau zaten er beide
keren ook pepernoten in de schoen en dat vonden de kinderen
wel heel lekker.
Toen we een cadeautje kregen hadden de pieten ook nog onze
schoenen verstopt. Dus eerst moesten we de schoenen zoeken. De één was sneller dan de ander. Maar iedereen heeft zijn
of haar schoen gevonden, behalve de juffen en meester. Die
hadden niks gezet. Maar op tafel had de rommelpiet pepernoten gegooid en ook voor ons zat er wat bij.

Deze week gaat de sint op zaterdag zijn verjaardag vieren en daarna gaat hij weer naar huis. Dus de laatste 2
weken gaan we dan verder met kerst. Alle spullen van
sinterklaas gaan weg en we zullen samen met de kinderen de groep in de kerstsfeer brengen.

