“Uit de school
geklapt!”
November 2018

Voedselbank:
Helaas, ontdekte de Sint,
is het niet altijd feest voor ieder kind
Kinderen gaan naar school zonder eten
Zonder dat we dat eigenlijk weten
Dat doet ons veel verdriet
Vooral omdat je het meestal niet ziet
Om een klein beetje te helpen
En de eerste honger te stelpen
Vragen wij u uw beurs te trekken
En ons voedsel te verstrekken
De voedselbank haalt dit dan op
Wij vinden uw hulp helemaal top!

Sinterklaas:
Sinterklaas was in rep en roep
Vindt zijn Pieten echt niet stoer
In plaats van oefenen met klimmen
Zeggen ze: “Zeg Klaas een beetje dimmen
We hangen lekker op de bank
Met een iPad in ons hand
We willen niet buiten lopen rillen
Maar binnen lekker chillen”
Sinterklaas bedacht zich geen moment
En zei: “Jullie zijn teveel verwend
Hup mee naar de Elout jullie zullen zien
Daar hebben ze met spelen pret voor tien”

Surprisewedstrijd:
Wat moet ik maken, wat vindt hij leuk
Moet het serieus of om te liggen in een
deuk
Hoe moet ik nu weer beginnen
Wat zal ik deze keer verzinnen
Kan ik maken wat ik wil
Slaak ik tijdens het maken menig gil
Zoveel vragen van tevoren
Hoe zou het nou precies horen
Maar dan eindelijk af en meegenomen
Een surprise om van te dromen
De meester trots, de juf blij
Mijn surprise staat erbij
Komt u ook 4 december even kijken
En laat u uw waardering dan blijken?
Van 8.30 tot een uur of negen
Mag u uw voorkeur aangeven

Kerstviering:
19 en 20 december
Worden days to remember
Ontbijten op woensdag in de klas
Daar zijn de kinderen mee in hun sas
Donderdag met z’n allen naar de kerk
Voor het betere zing- en acteerwerk
Mooie verhalen, goed gekleed
Daarna een welverdiende break

Met goede voorbeelden/argumenten won
hij hier
Daarnaast was er een spetterend
dansoptreden
Van Black out, 8 groep 8ers die dat deden
Berber liet zich als presentatrice zien
En de debatbattle werd geleid door
Christine
Zo was dit een mooie middag
Met een debat, battle, traan en een lach

Meester Thomas

Om te onthouden en mee te beleven
worden deze data u alvast gegeven:
Debatbattle van de Elout:
Na 3 lessen “Discussiëren Kun Je Leren”
Mochten 12 kinderen bij de Debatbattle
proberen
Om dé nr. 1 debatheld van de Elout te
worden
Door in de gymzaal te winnen van de horde
Van groep 7 en van groep 8
Werden 6 kinderen per groep verwacht:
Douae, Juul, Ilias, Italo,
Sabr, Elisabeth, Lisa en Kimo,
Xuxu, Noortje, Omar en Nizar,
Allen zo goed, het is bijna bizar
Ze discussieerden over 3 stellingen
Welke? Lees verder, ik vertel het je:
1. “Stress bij kinderen is de
verantwoordelijkheid van volwassenen”
2. “Meelopers zijn net zo schuldig als
pesters”
3. “Op school moet gezond leven altijd de
regel zijn”
Dat vonden ze niet, dus da’s ook wel fijn ;)
Na stelling 1 bleven 10 kinderen over
Na stelling 2 nog 8, met woordengetover
Na meester Timo en juf Lisa’s
jurycommentaar
Was de uitslag van deze debatbattle daar:
e
Op de 3 plaats eindigde Noortje
Heel goed gesproken! Iedereen hoort je
e
Op de 2 plaats eindigde Nizar
Kwam scherp en sterk uit de hoek als van
der Sar
e
En op de 1 plaats onze debatheld... Sabir!

December altijd vol en druk
Begint met 5: hij komt, wat een geluk!
Ma 10 voorlichting bovendien
van PO naar VO we hopen u te zien
Kerstontbijt op woensdag 19
20 Kerstviering in de kerk komt dat zien
Vrijdag 21 roostervrij
Dat maakt de kinderen erg blij
De kerstvakantie plakken we hieraan
Om er in januari weer voor te gaan
Peuters en kleuters voorlezen 23 jan.
We hopen dat u dan kijken kan
Februari bar en koud
Het is maar net waar je van houdt
Lekker voor de kachel met een boek
Dat is wat je 13, 14 en 15 doet
Daarna een weekje schaatsen of...
Heerlijk vakantie wat een bof

Op 15 maart de rapporten mee
Hopelijk bent u heel tevree
e
U kunt het de 18 laten weten
10 minuten bij de leerkracht gezeten
In april aangekomen
Is de spanning toegenomen
Groep 8 gaat met de Eindtoets aan de slag
Die zeggen ons al bijna gedag

De Koningsspelen al op 12 april
U kunt ons helpen als u wil
De meivakantie, dat is gek,
heeft nu al in april zijn plek
In mei is dan Hemelvaartsdag
Waarna elk kind ook de vrijdag vrij mag
4 juni eerst op de gevoelige plaat
De fotograaf staat dan paraat
Op 11 weer een dag voor ons studeren
Wat zullen wij nu gaan leren?
15 juli zomervakantie lekker heet
Het is maar dat u het vast weet

Op stage bliksemsnel
Dat wil de bovenbouw wel
In februari en maart
Gaan ze dan in volle vaart
Groep 5 en 6 wat een leuk ding
Gaan op bezoek bij de Krakeling
Op zoek naar kunst in Amsterdam
Is wat groep 8 ondernam
Taaltrips voor verschillende groepen
“Wat veel” zult u nu wel roepen
14 juni op schoolreis
Dit jaar wat verandering van spijs
Vanaf groep vijf is de reis educatief getint
U krijgt nog info via mail en uitgeprint
Het jaar is na de afscheidsavond alweer
klaar
Dat voelt toch altijd een beetje raar!

Heeft u een nieuw nummer op uw telefoon
Dan vertelt u ons dat toch gewoon?
Is uw e-mailadres foutief?
Geef het door anders mist u deze brief!
Of je nou 4, 12 jaar bent of 8
Je wordt op tijd op school verwacht!
Ouderbijdrage nog niet betaald?
Dat is waar de ouderraad van baalt!

Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

