Schoolthema ‘Vriendschap’
We zijn dit schooljaar gestart met een mooi thema “Vriendschap”, tegelijkertijd met
de Jan Baptist Boekenweek. Het thema van de JB Boekenweek was “Kom erbij!”.
We luisterden naar verhalen over vriendschap, we schreven elkaar brieven en
bezorgden die in de brievenbus van iedere klas:

We vulden het grote vriendschapsboek van onze schoolvriend Jan. Voordat Jan bij
ons op school kwam was hij erg eenzaam maar nu niet meer: wij zijn allemaal de
vriend van Jan en Jan is onze grote vriend!

Om onze vriendschap te vieren organiseerden wij
een braderie “Kom d’r bei” en die werd goed bezocht
door ouders, buren en buschauffeurs! We maakten
mooie uitnodigingen en die werden in de buurt
bezorgt:

We hadden echte marktkramen geregeld en mooie, creatieve en lieve knutselwerkjes
gemaakt:

Natuurlijk was er ook gezellig kopje koffie of thee met een lekker stukje zelfgebakken
appelcake:

De opkomst en het enthousiasme was zo groot en de
spullen zo gewild dat de kramen zo goed als leeggekocht
zijn!

Iedereen die aan de braderie meegewerkt hebben om dit
zo’n groot succes te laten zijn: BEDANKT!

De marktkraampjes thema vriendschap

Nieuwe t-shirts interne stage!!

Onze leerlingen in de interne stages, zijn nu herkenbaar! Door de mooie T-shirts kan
iedereen nu zien dat zij bezig zijn met een interne stage. Dit kan zijn op het gebied
van papier ophalen, interieurverzorging, buffet, wc-rondes en straks portierdienst.
Goed bezig jongens!!

A1 Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier!

Wij van A1, Jayden, Celina, Oemeir, Damien, Mitch, Alex, Elke, Matyi, Jessy, Erica,
Saskia en Monique wensen u hele fijne feestdagen en een heel goed en mooi 2019!!

Baby-nieuws in A2!!
Hiep hiep hoera!
Juf Esther is bevallen van een zoontje Ravi. We vinden het heel leuk voor haar en
hebben haar ook al gefeliciteerd en cadeautjes voor haar gemaakt en opgestuurd.
Wist je dat de kinderen vinden dat juf Esther dan ook wel weer kan komen werken
als de baby er is. Ze gaat eerst thuis nog genieten met Ravi.

Oefenen voor de Abdijcross met A3 &A4

Wij hebben geoefend voor de Abdijcross!
Dit was héél leuk!

We mochten op de atletiekbaan een héél
rondje rennen.
Poeh Poeh wat was het zwaar!

Op naar de Abdijcross!!

De toffe peren van B1
De kinderen van B1 hebben ook hard gewerkt aan het thema vriendschap! We
mochten zelf een kaart maken voor een vriendje of vriendinnetje en deze zelf op de
post doen 

Xena maakte een mooie kaart voor meester John…

En Hamid voor Juffrouw peet…

Zelf post krijgen is nóg leuker!!

In de gymzaal hebben we geleerd hoe we een echte piet worden!

Kruipen…

Op de boot…

Zelf pepernoten maken….

En… kregen we onze
pietendiploma 

O denneboom… o denneboom… wat zijn je
takken wonderschoon!

Ho-Ho-Ho Merry X-mas
B1 wenst iedereen een vrolijk kerstfeest & een gelukkig nieuwjaar!!

“Vriendjes” ( knutselen thema
vriendschap)

De sterren van B2 hebben
“geschitterd”de afgelopen periode.
- Gillian en Sylvano hebben het A-diploma
gehaald en Dajenna het B-diploma.
- Na de herfstvakantie hebben we er een
knappe ster bij gekregen…Angel!!
- Verschillende kerntoetsen zijn afgenomen
en allemaal met succes behaald
- Op dit moment wordt weer hard getraind
voor de abdijcross.

Appels gaan plukken en daarna zelf appelmoes en appelsap gemaakt

Bezoek van de Sint en zijn pieten…Voorlezen aan Sinterklaas en de pieten hadden
cadeautjes voor B2!

maandag is “bouw”dag

Een rondje geluksmomentjes van de C1’tjes 

C3

De pieten op bezoek bij C3. Wat was het een gezellige dag!

Achter het kraampje op de vriendschapsmarkt.

Wij wensen
iedereen fijne
feestdagen
en een
gelukkig
2019!

C4
Wat hebben we gedaan in C4, de klas van meester Ferdi en Juf Esther

C4 knutselde met het thema vriendschap een vilten vriendje. Met veel geduld en
gladde handen werd van wol een vilten vriendje gerold.
Dit was erg leuk.

Op 27 oktober werd Jurre 14 jaar, op 15 december werd
Damian 16 jaar.
Maar op 13 december werd Juf Esther 50. We hebben genoten
van heerlijke pizza.

In november startten Michael, Kimberly, Moreno, Indra en Romario met sporten bij
BASIC FIT. Hier werd al menig liter zweet met de handdoek afgeveegd.

Elwin en Kimberly werken sinds kort de dinsdagochtend bij Op de Bies. Hier gaan ze
met Juf Toos met het busje heen. Hier gaan ze verder oefenen wat ze op school al
geleerd hebben.
Het bezoek van de Sint en het verzamelen van de
Pietenplaatjes leverden zowel veel plezier alsook een
beetje spanning op.

Sinds 17 september werkt Ferdi

met veel plezier in C4.

Wij willen jullie allemaal hele fijne feestdagen wensen en alle goeds voor 2019!
C4 Niek, Kimberly, Indra, Rune, Moreno, Elwin, Salim, Michael, Damian, Liesbeth,
Romario, Jurre, Misha, Juf Esther en meester Ferdi

Schoolkoor Canta Young
Vanaf de herfstvakantie hebben wij op school een heus schoolkoor, genaamd Canta
Young. Dit koor heeft een echte dirigent: onze meester Maarten. Meester Maarten is
in dienst van Stichting Muziekschool Kerkrade en wij hebben al heel wat nieuwe
liedjes van hem geleerd.
Ons eerste optreden is tijdens kerstmis: komt allen naar onze viering in de kerk en
geniet van alle liedjes die wij laten horen!

Groetjes van Dylano, Janayro, Micha, Fatima, Nina, Luna, Cyano, Dajenna, Rishly,
Davina, Joy, Devin, Demi en Amber

