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UIT HET MT
December is met recht een feestmaand. Op 5 december hebben we het sinterklaasfeest gevierd en dinsdagavond en vanochtend
het kerstfeest. Dinsdagavond heeft u, onder het genot van een hapje en drankje, andere ouders kunnen ontmoeten, terwijl de
kinderen aanschoven in hun klas voor een heerlijk, door u samengesteld, kerstbuffet. Vanochtend was er een sfeervol samenzijn in de
aula met gezelligheid en samen zingen over het feest van Jezus’ geboorte. Alle ouders die een bijdrage hebben geleverd aan het slagen
van één of beide vieringen willen we via deze weg hartelijk danken! Na deze drukke decembermaand is het tijd voor twee weken
vakantie. Veel kinderen zijn eraan toe om even een paar weken niet teveel te ‘moeten’. En ook voor collega’s is het een belangrijke tijd
om te ontspannen en weer op te laden voor een nieuw jaar. Op vrijdag 21 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit! We wensen u en
uw kinderen een goede en ontspannen vakantie toe en graag tot ziens op maandag 7 januari!
Welkom nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie mogen we de volgende kinderen welkom heten op onze school: Tim, Esther, Daley, Thijmen en Daniëlla: van harte
welkom op de Weerklank en een goede tijd gewenst!
Afscheid
Voor de kerstvakantie nemen we afscheid van Teun en Nienke, zij starten na de kerstvakantie op hun nieuwe school: veel plezier en
succes!
Ook nemen we afscheid van logopediste Juf Mirjam, zij verving 1 dag ouderschapsverlof van juf Sigrid, die na de kerstvakantie haar
werkzaamheden weer volledig oppakt. Bedankt juf Mirjam en veel succes met je werk op het Auris College!
Clientervaringsonderzoek
Net als twee jaar geleden organiseert Auris in 2019 weer een cliënt ervarings onderzoek (CEO). Dit onderzoek wordt uitgezet onder
leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en collega’s en loopt van 21 januari t/m 3 februari 2019. U ontvangt via uw mail (dus niet via
SchouderCom) een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De kinderen vullen de vragenlijst op school in. Na afloop van het onderzoek
volgt er een gesprek met een aantal teamleden en ouders over de resultaten, de ervaringen en wordt er bepaald wat de ontwikkelpunten
zijn. We hopen dat u de tijd wil nemen om uw ervaringen met onze school via de vragenlijst te delen. Alvast bedankt voor uw tijd en
moeite!
Algemeen
In de vorige ECHO heeft u een stukje kunnen lezen over fitkids. Fitkids wordt ook verzorgd vanuit de fysiopraktijk welke aan
onze school verbonden is. U vindt meer informatie hierover op de website van kinderfysio Voorschoten,
www.kinderfysiotherapievoorschoten.nl.
Erika Velders
VakantiepasClub kerstvakantie Leiden
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig voor een leuke kerstvakantie,
want de VakantiepasClub komt weer met een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Ook al vriest het niet, ijs is er wel. Midden in het centrum ligt een grote drijvende ijsbaan. Op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 12.00
uur is er kindermuziek en een schminkhoek. Bij het Rijksmuseum kunnen kinderen hiërogliefen schrijven, pyramides bouwen en
Egyptische kerstboomversieringen maken en bij het Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de
vakantie. Kinderen met veel energie kunnen gaan sumoworstelen. Verder hebben we creatieve en culinaire workshops en oliebollen van
Tijsterman in de aanbieding. Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
Kerst 2018
Op dinsdagavond 18 december was het kerstavond op de Weerklank. Het begon allemaal met een sfeervolle
opening met muziek bij binnenkomst. Er werden liedjes gezongen in de aula met alle kinderen. Daarna zijn de
kinderen naar de klas gegaan en hebben heerlijk gegeten van het eten dat de kinderen hebben meegenomen.
Wij willen u alle hartelijk

De logotip
Het is leuk om in de kerstvakantie spelletjes met elkaar te doen!
Er zijn veel spelletjes waarmee je de taalontwikkeling stimuleert. Dit kunnen bestaande spelletjes zijn, zoals kwartet, ‘Wie is
het’, memory en ‘Rara wat ben ik’.
Er zijn ook veel spelletjes die je niet hoeft te kopen, maar gewoon zó kunt doen.
Een paar voorbeelden:
Iemand zegt een woord in stukjes en de ander raadt het woord (b-a-l: ‘bal’, of moeilijker: k-e-r-s-t-b-a-l:
‘kerstbal’)
Een kort verhaaltje vertellen. Elke keer als je een afgesproken woord (bijvoorbeeld ‘bal’) hoort mag je ‘ja’
zeggen.
Rijmen op kerstwoorden (ster-ver, piek-ziek, enz.)
Met elkaar een zin maken door om de beurt een woord te zeggen (bijv. ‘de-grote-kerstman-geeft-een-groenpakje-aan-het-lieve-kind’). Soms worden de zinnen heel grappig!
Goed of fout? Bijvoorbeeld: De kerstbal is vierkant. In de stal staat een ezel. De kerstboom staat in de tuin.
De kerstkaart komt met de slee. De kerstboom is blauw. Als het goed is: kerstmuts op, als het fout is:
kerstmuts af.
Laatste letter-eerste letter: begin met een kerstwoord, bijvoorbeeld ‘piek’. De volgende moet een kerstwoord
met de laatste letter van dat woord (een k) zeggen, bijvoorbeeld ‘kerstboom’. De volgende moet dan een kerstwoord met een m
zeggen.
Fijne kerstvakantie!
Nieuws uit de groep
Groep 7
Voor u het weet zit uw dochter of zoon in groep 7 op deze school. Natuurlijk wordt daar net als in de andere groepen hard
gewerkt aan taal, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen enzovoort, enzovoort.
Maar we proberen in dit leerjaar ook veel leermomenten mee te geven rondom plannen, zelfstandigheid en samenwerken. Hoe dan?
Neem als voorbeeld de agenda’s, waarin ze de topo-toetsen of toetsen Engels moeten opschrijven. En dan is het wel de bedoeling dat ze
dit als huiswerk dagelijks oefenen. Ook in de lessituatie worden ze uitgedaagd om met deze vaardigheden te oefenen. Zo is groep 7 op dit
moment in groepjes hard aan het werk aan hun presentatie voor de geschiedenislessen. Ieder groepje koos zelf een onderwerp uit de
tijdlijn. Vervolgens gingen ze samen aan de slag om informatie op te zoeken in boeken en op de computer. Daarna is de opdracht om
samen een power-point maken, die ze gaan gebruiken bij hun presentaties na de kerstvakantie. Het is mooi om te zien dat ze daar zo
gemotiveerd mee bezig zijn.
Daarnaast zijn de bezoeken aan het museum of de schaatsbaan mooie momenten dat ze met elkaar plezier hebben. Echte feestjes!

Groep 3
Gaat tijdens de ochtendopening van a.s. donderdag het kerstverhaal uitspelen.
Het prachtige verhaal van de geboorte van Jezus.
Een koning die werd geboren in een stal omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.
De kinderen vinden het leuk en spannend om op het toneel te staan.
Mooi aangekleed als Jozef en Maria, als engel, koning of zelfs als ezel .
Er zijn korte stukjes tekst, maar het meeste wordt voorgelezen door juf Dragana.
Het wordt vast heel mooi.
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Belangrijke data
•

21 december
Leerlingen om 12.00 uur vrij

•

22 december t/m 6 januari 2019
Kerstvakantie

•

8 januari
Hoofdluiscontrole

•

10 januari
Welkom nieuwe leerlingen in ochtendopening

•

14 t/tm 25 januari
Toetsweek

•

16 januari
KNO arts

•

18 januari
Schoolarts

•

23 januari
Groep 1 leerlingen vrij

•

25 januari
Schoolarts

•

28 januari t/m 1 februari
Muziekweek

•

31 januari
ECHO

•

6 februari
Groep 1 leerlingen vrij

•

11 – 12 februari
Leerlingen vrij i.v.m. Groepsbespreking/takendag

Fijne feestdagen
en een goed 2019!
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