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Verjaardagen:
Lile (groep 5-6), Przemek (groep 5-6), Tim (groep 3-4), Joep (groep 3-4) en Nina (groep 3-4),
fijne verjaardag!
Verkeer
Ook dit jaar doen wij als school weer mee met het verkeersproject Reflection Day, zie
bijlage. Deze actie start op 1-12 en eindigt op 21-1. In de week van 26 november krijgen alle
kinderen in de klas uitleg over dit verkeersproject.
We hopen dat alle kinderen het veiligheidshesje van Reflection Day
dragen als ze naar school komen, of op andere momenten als ze
deelnemen aan het verkeer: zorg dat je gezien wordt!!!
Vanaf 1-12 kunnen er foto’s gemaakt worden van kinderen die dit
hesje dragen, stuur deze foto’s naar info@reflectionday.nl  vermeld
de naam van de het kind, de school en de woonplaats.
Er zijn individuele prijzen en ook klassikale prijzen voor de best
zichtbare klas door met zoveel mogelijk kinderen van de klas het
hesje te dragen. In februari is de prijsuitreiking.
Foto’s worden door Reflection Day zonder toestemming niet openbaar gemaakt (wet op
privacy).
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Werkgroep Verkeer

Voorleeskampioen bekend!
Maandag hebben we de schoolronde voor de voorleeswedstrijd
gehouden. Zeven kinderen uit groep 7/8 hebben prachtig
voorgelezen. Ze hebben het de jury weer ontzettend moeilijk
gemaakt. Na lang overleg is onze voorleeskampioen bekend
gemaakt: Kim, van harte gefeliciteerd! Kim gaat onze school
vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd gemeente
Eersel.
Intekenlijsten voorlopige adviesgesprekken groep 8
Vanaf donderdag 22 november hangen op de deur van groep
7/8 de intekenlijsten voor de voorlopige adviesgesprekken van
groep 8.
Deze worden gehouden op 10 en 11 december.

Jubileum naamgeving meester Gijbelsschool
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze school de naam meester Gijbelsschool kreeg.
Voorheen stond het schoolgebouw aan de Steenselseweg 5 en heette de lagere school Sint
Antonius.
Op dinsdag 11 december a.s. gaan we aandacht besteden aan dit 50 jarig bestaan van de
naam meester Gijbelsschool.
’s Morgens om 9:40 u. gaat de dochter van meester Gijbels een nieuwe vlag hijsen. Dan
hopen we het schoollied nog een keer weer te zingen. Verder krijgen de leerlingen die dag
nog verhalen te horen over hoe het was om in de jaren 60 kind te zijn.
Daarnaast willen we graag een expositie inrichten met voorwerpen uit de jaren 60 die te
maken hadden met het dagelijks leven van kinderen uit die tijd. Te denken valt aan
speelgoed, kleding, schoolartikelen zoals boekjes en schriftjes.
We vragen hiervoor uw medewerking. Heeft U of hebben uw ouders nog spullen uit de
jaren 50 en 60 die de huidige leerlingen van onze school niet kennen, laat het ons weten.
Wij willen ze graag lenen voor de expositie.
Groet namens het team,
Sabine Rikkink
S.Rikkink@veldvest.nl
Nieuws uit groep 1-2
Inmiddels is Bregje ook al weer ingestroomd in groep 1-2. We heten haar alsnog van harte
welkom. Het wordt steeds gezelliger in de groep. Ook zijn we blij dat er nu ook wat meer
meisjes in de groep zitten.
Sinterklaas is inmiddels gelukkig weer goed in Nederland aangekomen. In de klas zijn we al
druk bezig met het thema Sinterklaas. Zo hebben we een bureau van Sinterklaas gemaakt
waar hij van alles in zijn grote boek kan schrijven en kan kijken wat alle kinderen op hun
verlanglijstje hebben gezet. Daarnaast zijn de pieten volop bezig in het pakhuis met het
inpakken van cadeautjes en erop te zetten voor wie het cadeautje is. Vervolgens wordt het
dan in de schoen gestopt bij de kinderen die in de huishoek hun schoen gezet hebben.
Tijdens het buiten spelen kwamen we erachter dat er zoveel knopen in het springtouw
zitten, die we er niet meer uit krijgen, dat het te kort is geworden om nog te gebruiken voor
het touwtje springen. Daarom is er een brief geschreven voor Sinterklaas met daarin de
vraag of hij voor groep 1-2 een nieuw springtouw en een extra lang touw mee kan brengen
als hij op 5 december een bezoek aan onze school brengt.
Deze brief wordt op 25 november, als de Sint in Knegsel onthaald wordt, overhandigd aan
Sinterklaas.
Onderstaand versje willen we opzeggen als de Sint bij ons in de klas op bezoek komt.
Misschien kan er thuis ook nog wat geoefend worden. Dan gaat het vast lukken.
Versje
De schimmel is verkouden, hij hie, ha, hoest.
Hoe lang zal hij dit houden?
Hij snottert en hij proest.
Hoe moet de Sint nu rijden?
Moet hij op een sleetje glijden?
Of gaat hij op de fiets?
Nee, dat is toch helemaal niets.
De schimmel is verkouden, hij hie, ha, hoest.
Hoe lang zal hij dit houden?
Hij snottert, hij snottert en hij proest….. hatsjie!

Verder hebben we de volgende sinterklaasliedjes geleerd samen met de muziekjuf die elke 2
weken een muziekles verzorgd in de groep.
Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen
Dat is nodig voor het klimmen
Elke middag tegen énen
Gaan de Zwarte Pieten trainen
Refr. Van je één, van je twee, van je één van je twee
Alle Zwarte Pieten doen dan mee, doen mee
Van je één, van je twee, van je één van je twee
Alle Zwarte Pieten doen dan mee
Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen
En dus gaan ze lekker trimmen
Elke middag tegen énen
Gaan de Zwarte Pieten trainen
Refr:
Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen
Tot hun wangen ervan glimmen
Elke middag tegen énen
Gaan de Zwarte Pieten trainen
Refr:
Zwarte Pieten moeten alle dagen gymmen
Alle dommen, alle slimmen
Elke middag tegen énen
Gaan de Zwarte Pieten trainen

Zo loopt Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas,
( melodie : Zo gaat de molen)
Zo loopt Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas.
Zo rennen de pieten, de pieten, de pieten,
Zo rennen de pieten, de pieten.
Groetjes, groep 1-2

Kinderen kijken naar de kijkdozen van groep 7-8

De Sint schrijft in het grote boek

Het pietenpakhuis

Op donderdag 6 december mogen alle kinderen een klein
cadeautje mee naar school brengen, wat ze van de Sint in hun
schoen gekregen hebben, om aan elkaar te laten zien.

