“Uit de school
geklapt!”
November 2019

Om te onthouden en mee te beleven
worden deze data (o.v.) u alvast gegeven:
December
De laatste maand wat een feest
Sint en Kerst die u meebeleeft
Op 5 dec. is de dag van korte duur
De kinderen zijn vrij om 12.00 uur
Op 19 dec. dineren met meester of juf
20 dec. niet naar school, lekker suf!
Dan lekker vakantie met Kerst en
Nieuwjaar
Op di. 7 januari staan we dan weer klaar
Januari
Zwemmen in De Mirandabad gaat door
Heerlijk fris een hoofd vol chloor?!?!
Van 22 jan. tot 1 feb. zo fijn
Zullen de voorleesdagen zijn
Moppereend het bekroonde boek
Doet het bij de kleintjes heel goed!
27 jan. gaat de BB naar De Toverfluit
In de Meervaart klappen ze vast luid
Dan 28 januari mag de OB met de bus
Een leuk cultuuruitstapje dus
Februari
Na veel Cito-toetsen en huiswerk maken
Een zucht van opluchting slaken
Vakantie wel anderhalve week lekker
Ma. 17 t/m di. 25 feb. het kan gekker!
Bliksemstage voor groep 8
Ze worden op 26 feb. verwacht

Maart
Rapportentijd is gekomen
Op 2 maart 10 minuten van uw tijd
genomen
In maart (27) gaat groep 8 alweer
Op de Kunstschooldag lekker tekeer
Muziek dans en toneel een hele dag
Misschien dat ik meemag?
Bloemen en planten worden verwend
Groep 6 raakt met de schooltuinen bekend
April
April vol spanning maar ook met sport
De Cito Eindtoets en Koningsdag niet te
kort!
Vrijdag 24 de laatste dag
Voordat iedereen 14 dagen vrij mag
Uitgerust op 11 mei beginnen in de klas
Lekker leren weer in de pas
Mei
De NK BB gaan op stage bliksemsnel
12 mei met de bus naar Schiphol nog wel
Een week later gaan de NK OB lopen
Naar een zonnig Vondelpark is te hopen
De Taaltrip van groep vijf
Heeft op 26 mei veel om het lijf
Ze gaan varen met de GVB over het water
Om woorden op te steken voor later
Burendag en zomerfeest is op 29 mei
Georganiseerd door ouders wij blij
Eten drinken gezelligheid
Van uw aanwezigheid krijgt u geen spijt!
Pinksteren sluit mei af
Waarna ieder kind op di. 2 juni beginnen
mag
Juni
Ma. 8 juni gaan we op de gevoelige plaat
Zorg dat je er vrolijk opstaat!
Klimmen, klauteren en spelen
De leukste dag van het jaar voor velen
18 juni staat het schoolreisje gepland
Zorg allen dat je op tijd bent!
Di. 30 laten we met een lach en een traan
Groep 8 naar andere scholen gaan
Juli
Vakantie vanaf 4 juli dat is vroeg dit jaar
Maar we zijn dan wel helemaal klaar!

Sint Maarten:

Sinterklaas:
Sinterklaas die lieve man
Maak er soms ook een potje van
Stopt de stoomboot steeds maar vol
Niets is hem te dol
Maar die arme stoomboot is al oud
En krijgt het helemaal benauwd
Hij zucht dit is echt de laatste keer
Volgend jaar doe ik het niet meer
Nu moet Sint dus een nieuw plan bedenken
Om een cadeau te kunnen blijven schenken
Met een vliegtuig, auto of trein?
Wat zal de nieuwe manier zijn?
Onze kinderen denken en maken een plan
Misschien zien we hier al snel wat van?

“11 november is de dag
Dat m'n lichtje branden mag”
Maar wie is eigenlijk deze Sint
Die rijkdom delen belangrijk vindt
Juf Lonneke die let op identiteit
Was tot uitleg bereid
Deze bisschop was een eenvoudige man
Die het voor de armen opnam
Nog even officier in het leger geweest
Maar dat vond hij echt geen feest
Hij deelde alles wat hij had
En luisterde naar ieders smart
Sint Maarten had zoveel aanhang
Dat hij soms de benen nam
Hij verstopte zich in een hok met ganzen
Maar die lieten zich niet verschansen
Ze verraadden hem met hun geluid
Dus Sint Maarten hup het hok weer uit
Juf Lonneke vroeg aan iedere groep
Wat ieder met zijn rijkdom doet
Waar zou jij je geld aan geven
Voor een nieuw gelukkig leven?
Op memo’s met een kleine zin
Of met een mooie tekening
Deelden de kinderen alles, zo fijn
Het bewijs dat kinderen onze rijkdom zijn!

Voedselbank:
Eigenlijk is het best raar
In ons rijke land is het niet voor elkaar
Nog steeds en steeds meer
Hebben ouders niet alles meer
Zo erg soms dat
Niet elk kind 's morgens ontbijt heeft
gehad
Al is het maar een klein gebaar
Wij als Elout maken het hopelijk waar
Een vol krat per groep willen we geven
Zodat zij ook een fijn eindejaar beleven

Surprisetentoonstelling:

Kerstviering:

Gezwoeg geplak en geknip
Een surprise in een wip
Van groep 5 tot en met acht
Worden leuke dingen verwacht
Alles wordt tentoongesteld
Maar dit jaar geen oordeel geveld
U mag dus gewoon even komen kijken
Om ideeën op te strijken!
Op wo. 4 december om half negen
Gaan we die gelegenheid geven

De kerstviering dit jaar
Vieren de kinderen met elkaar
In de groep met lekker eten
Velen van u zullen dat nog wel weten
In de avond naar school zo speciaal
De ontvangst met een lied van allemaal
Aan tafel met hun mooiste kleertjes aan
Hun haar in staart of gel gedaan
Met tafelkleed en lichtjes zo fijn
Om eens anders ”samen” te zijn
En met een blij gezicht weer naar huis
Vervolgens lekker 16 dagen thuis!

Kinderraad:
Voor raad en daad
Start in januari de kinderraad
Van groep vijf tot en met acht
Worden twee kinderen per groep verwacht
Met zijn allen beslissen we mee
Over de school zijn wel en wee
Inspraak is voor ons allemaal
Dat is op de Elout de moraal!
Zes keer per jaar komen we bijeen
En luisteren naar iedereen
Heb je een verbetering, idee of goede raad
Geef het door aan de kinderraad
In het nieuwe jaar zult u nog meer horen
Maar deze info vast van tevoren

Traktatie:
Jarig zijn dat is zo fijn
Dan mag er een traktatie zijn
Maar soms bekruipt ons grote schrik
Wat er allemaal in de manden zit
Zoveel lekkers veel te veel
We zijn al blij met een heel klein deel
Bij één snoepje of een stukje fruit
Vieren wij de verjaardag net zo luid!

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!

Nieuwe spellen:

Debatbattle:

Buiten spelen is heel fijn
Helemaal met nieuwe spellen op het plein
Bij “tafeltennis” met krijt op de grond
Ren je steeds maar in het rond
Kingen is het tweede spel erbij
Dat is echt iets voor mij
Je mag namelijk even koning spelen
Maar dat willen er zovelen
Dus ben je geraakt door de bal
e
Is de 2 de koning tot de volgende val
Meester Timo oefent ook bij gym
Dus alle kinderen worden er super in!

20 november werd er gestreden om de
titel “Debatbattleheld”
Dat is diegene die als beste zijn mening
over een thema of stelling vertelt
Om deze titel streden Lorraine, Douae,
Brida, Omar, Italo en Samir
Zij leerden tijdens de lessen DKJL veel en
met plezier
Titelkandidaten uit groep 7 waren de
meisjes Sara M., Manar en Sara S.
En van de jongens kwamen Andrew, Micha
en Yahya het beste uit de les
Zij hadden geleerd om in een debat te
luisteren en elkaar uit te laten praten
Kritisch te zijn, eerlijk over feiten en ieder
in zijn waarde laten
Over drie mooie stellingen werd
gediscussieerd
Zelfs het publiek en de jury hebben hier
veel van geleerd
In de pauze werd iedereen vermaakt met
een spetterend optreden
Het waren een aantal leerlingen van groep
8 die dit deden
Daarna moest de jury nog flink in discussie
met elkaar
De vakkundige jury juf Marion, meester
Timo en Samir waren niet snel klaar
Alle kandidaten deden het fantastisch
maar drie staken er bovenuit:
e
e
3 plaats voor Sara M., 2 werd Andrew en
e
de 1 debatheld werd Italo
Fantastisch de meningen, voorbeelden en
argumenten kijk dat doe je zo”
Het was weer een mooie schooldag
Met een goed debat, serieus en met een
lach

Scheepvaartmuseum:
De NK gingen heel bedaard
Naar het Museum van de scheepvaart
Niet wetend wat er was te zien
Maar uiteindelijk pret voor tien!
Op een walvis staan
Wie heeft dat nou gedaan?
Kijken op de VOC
Maak je ook niet elke dag mee
Klimmen, klauteren net als toen
Wat hadden die matrozen een hoop te doen
Van dit alles zullen ze nu veel weten
En deze leuke dag niet meer vergeten!

Te leuk om te vergeten:
“Juf kan je deze mandarijn slijpen voor mij?”
Toen ik zei “nee” keek hij niet blij
“Een mandarijn slijpen” zei juf “is een
beetje raar”
“Oké” zuchtte de leerling “knippen dan
maar?”

Druk bezig om som drie te maken
Moest de leerling zijn werk even staken
Stond op en liep naar het toilet
Bordje op rood gezet
Juf dacht wat blijft hij lang weg
Dacht ik zal even kijken zeg
Juf riep op de gang “Waar ben je nou!?”
Vanaf het toilet klonk “Bij som 3 juffrouw!”

Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

