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Algemene informatie: 

 

Afscheid Anika. 
Vandaag hebben we afscheid genomen van Anika Koek. Anika gaat werken op SBO “De Vlieger” in 
Leiden. Wij wensen Anika veel plezier met haar nieuwe uitdaging en bedanken haar voor haar 
tomeloze inzet en enthousiasme. 
De Vlieger boft: zij krijgen er een super-collega bij! 
 
Pietenochtend. 
Wat hadden de Pieten weer een rommel gemaakt, zeg! Hopelijk houden ze het dinsdag tijdens het 
Sinterklaasfeest een beetje netjes! 
 
Wisseling gymlessen sportcoach. 
Vanaf volgende week krijgen de groepen 5 en 6 gedurende 13 weken op vrijdagochtend les van de 
sportcoach van De Tweesprong. De gymles van de donderdag vervalt dan. 
De groepen 7 en 8 hebben vanaf nu gym op de donderdagmiddag. 
 
Oudercafé 2018. 
In februari is er weer een oudercafé. De werkgroep bestaande uit teamleden, MR-leden en OR-leden, 
komt woensdagavond 6 december voor het eerst bij elkaar om te brainstormen over het onderwerp 
en de presentatievorm. Mocht u als ouder leuke ideeën hebben dan horen wij die uiteraard graag. Dit 
kan door even binnen te lopen bij juf Joukje of door haar een mailtje te sturen: 
joukjedevries@ssba.net. 
Daarnaast hopen we u in februari natuurlijk allen te zien in ons oudercafé. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                      
Weekagenda: 

 

maandag  04-12 * 

dinsdag  05-12 Sinterklaasviering, we volgen een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen 
lunchen in hun eigen groep. Zij moeten zelf eten en drinken meenemen. 
Eerste werkdag Raoul Struijk in groep 5. 

woensdag  06-12 We starten de dag met een inloopmoment. De kinderen kunnen iets later naar 
school. De lessen starten om 9.30 uur. 
We zijn wel al om 08.30 uur open.  
Speelgoedochtend bij de kleuters. 

donderdag  07-12 Teamvergadering na schooltijd. 

vrijdag  08-12 Verzending nieuwsbrief 15. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Hoi allemaal,  
Wat een gezellige drukte rondom Sinterklaas nog steeds!  
We dansen, zingen, knutselen pietenmutsen en nemen een kijkje door het sleutelgat van 
Sinterklaas.  
Groep 1/2A en 1/2B hebben dinsdag een leuke pietengymles gehad van de stagiaires. Zij hebben 
hiermee een mooi pietendiploma verdiend.  
Wij hebben donderdag onze schoen mogen zetten in de klas. De rommelpietjes hadden er een 
zooitje van gemaakt. Gelukkig hebben ze ons wel verwend met een leuk cadeautje.  
Vrijdag hebben wij een gezellige pietenochtend gehad. Ze maakten er weer een feestje van. Ze 
kwamen op bezoek bij ons in de klas en strooiden pepernoten.  
Willen jullie ervoor zorgen dat alle kinderen op dinsdag 5 december op tijd op school zijn, zodat ze 
niets van het feestje van Sinterklaas missen. Op deze dag eten we met alle kinderen samen in de 
klas. Wilt u er wel voor zorgen dat ze hun eigen lunch bij zich hebben? Het 10-uur pauzehapje mag 
thuisblijven. Op woensdag 6 december mogen de kinderen lekker uitslapen en beginnen de lessen 
om 09:30 uur. De kinderen mogen deze ochtend hun eigen speelgoed meenemen, dat ze net van 
Sinterklaas hebben gehad. Volgende week sluiten we rustig het thema af en hebben de kinderen 
vrije inbreng in de opdrachten die ze maken.  
We hebben een nieuwe leerling in groep 1/2A: Xavi van der Hoorn. Wij wensen hem veel plezier op 
de Elckerlyc.  
Wij hebben gewerkt over de 'p' van 'piet'. De lettermuur was goed gevuld en we hebben veel 
activiteiten gedaan. De nieuwe letter van de week is de 'a' van 'appel'.  
 
Fijn sinterklaasweekend allemaal!  
 
Groetjes,  
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Met lezen hebben wij de l en de ou leren schrijven en leren lezen aan de hand van de 
structureerwoorden lijm en hout. Met rekenen zijn wij volop aan het oefenen met splitsen. 
Bijvoorbeeld: 9 is 5 en 4, maar 9 is ook 2 en 7.  
Het aftellen naar 5 december en de spanning daaromheen begint aardig toe te nemen. Afgelopen 
dinsdag hebben wij een bezoekje gebracht aan de bewoners van Huize Jacobus. We hebben 
gezellig samen ouderwetse sinterklaasliedjes gezongen. Het was erg gezellig! Donderdag mochten 
de kinderen hun schoen zetten. Vrijdag werden zij verrast met een schoencadeautje en een he-le-
boel rommel in de klas. Oh, oh, die Rommelpieten. Gelukkig kan groep 3 ook heel netjes 
opruimen! Maandag hebben de kinderen Pietengym van juf Noortje. De kinderen mogen kiezen of 
ze in gymkleding of pietenkleding gymmen. Vergeten jullie je tas en/of gymschoenen niet? Het 
gaat al ietsje beter! 
 
Wij tellen af naar een fijne Sintviering aanstaande dinsdag. Deze dag hebben wij een 
continurooster. Zie ook de informatie verderop in de nieuwsbrief!  
Op woensdag 7 december mogen de kinderen een half uurtje langer uitrusten. De kinderen zijn 
gewoon vanaf 08.25 uur welkom, maar de lessen starten om 09.30 uur. Er mag dus ook een beetje 
uitgeslapen worden. Er mag ook een cadeautje meegenomen worden om te laten zien en in de 
middag mee te spelen.  
 
Wij wensen jullie allemaal veel Sintplezier en een fijn weekend! 
Juf Carla en juf Aukje 
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Groep 4A en B: 
Deze week is Kick gestart in groep 4B. We vinden het fijn dat je in onze groep bent gekomen Kick. 
We gaan er een leuke tijd van maken! 
 
De rommelpieten hebben er een ontzettende rommel van gemaakt vandaag! Ze waren erg te 
spreken over de behangrollen die we hebben gemaakt voor in het Pietenhuis. We hebben ook nog 
een leuk cadeautje gekregen. Het was erg gezellig.  
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas op school. Wees op tijd op school! We hebben deze dag een 
continurooster. Na de lunch is het spelletjesmiddag. De kinderen mogen dan een spelletje van thuis 
meenemen. (Geen schermpjes!) 
Woensdag mogen de kinderen later op school komen en 1 stuk speelgoed meenemen om te laten 
zien. 
Tijdens de gym van maandag mogen de kinderen van groep 4A verkleed komen, we gaan dan 
pietengym doen. Misschien kunnen we ons pietendiploma halen! Groep 4B heeft deze al gehaald 
gisteren! Wel zien we nog regelmatig kinderen in groep 4B zonder gymkleren of gymschoenen, 
zouden jullie hier weer op willen letten alsjeblieft? 
 
In groep 4A hebben we afgelopen dinsdag proefjes gedaan. Juf Charlotte had allemaal leuke 
proefjes uitgezocht. We hadden dansende rijstkorrels, zeepbellen in elkaar, kruidnoten in een 
beker en de proef met maïzena. Misschien kunnen de kinderen het thuis laten zien? 
Woensdag heeft de vader van Joëlle verteld over zijn beroep: optometrist. Het was erg leuk en 
leerzaam. Heel erg bedankt voor de leuke ochtend! 
 
We wensen iedereen een gezellig weekend toe, 
De juffen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Groep 5: 
Donderdag mochten de kinderen hun schoen zetten. Toen we vrijdag op school kwamen waren alle 
schoenen ingepakt in behang en zat er een cadeautje in. Ook hadden de pieten er weer een lekker 
rommeltje van gemaakt. Op vrijdagochtend kwamen de pieten zelf ook nog even langs om de mooi 
versierde rollen behang op te halen. Wat zal dat pietenhuis er straks mooi uitzien! Verder was 
vrijdag de laatste werkdag van juf Anika. We hebben er een gezellige dag van gemaakt. Het is gek 
om een groep zo midden in het jaar achter te laten, maar gelukkig krijgt groep 5 er een hele leuke 
meester voor terug!  
Volgende week vieren we op dinsdag het sinterklaasfeest. Er wordt vast nog hard geknutseld aan 
de surprises. En vergeet natuurlijk ook het gedicht niet!  
Op maandag kunnen de surprises tussen 15.15 en 15.45 uur op school worden gebracht.  
Zoals vorige week al in de nieuwsbrief stond is er op 5-12 een continurooster. Alle kinderen eten op 
school en zijn om 14.00 uur uit. Het is natuurlijk ook de eerste werkweek van meester Raoul. Raoul 
staat op dinsdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Juf Yvonne op maandag en woensdag. Op 
dinsdag is zij er ook een paar uurtjes om wat extra ondersteuning te bieden aan kleine groepjes 
kinderen.  
 
Fijn weekend allemaal! Bedankt voor alle leuke schoolweken en natuurlijk de gezellige dag 
vrijdag!!  
Groetjes, juf Anika en natuurlijk ook gewoon de groetjes van juf Yvonne :-)  
 

 



                                                                     4 

Nieuwsbrief 2017- 2018 

Groep 6: 
Deze week hebben we van taal het onderwerp "Ondergronds" afgesloten. Nu zijn we gestart met 
het thema "Sport". Met rekenen zijn we al weer begonnen aan het laatste blok van Boek A. 
We hebben deze week de behangrollen mooi versierd. Ze waren ook wel erg saai! Die laten we 
natuurlijk aan de pieten zien vandaag als ze langs komen in de klas. En waren het de pieten die er 
zo'n "puinhoop" van gemaakt hadden in de klas? Gelukkig zijn wij héél goed in opruimen. We 
hebben ook iets leuks gekregen in onze schoen. Bedankt Sint en Piet.  
Volgende week maandagmiddag 4 december levert iedereen zijn of haar surprise in. Gedicht op 
de surprise met de naam naar beneden. En dan een vuilniszak eromheen (als het past). 
Huiswerk: maandag 4 december inleveren stencil rekenen of spelling.  
Plastic tas mee op woensdag 6 december om werkjes mee naar huis te nemen. Daarna komt de 
kerstversiering er al weer aan. 
 
Succes nog even met de surprise en vergeet het gedicht niet! 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Vanochtend was het weer een grote bende in de school. Gelukkig hebben we onze schoenen weer, 
een leuk cadeautje gekregen en kwamen er ook nog pieten langs. Ook wij hebben nieuw behang 
ontworpen voor het huis van Sinterklaas.  
De afgelopen week waren we wel wat druk, al die sinterklaasspanning kwam eruit. De juf gaf toen 
zomaar een extra toets! Veel geschrokken kinderen, maar het was een toets met vragen over sint 
en piet. Het was vooral belangrijk dat je goed de opdracht las, maar we zijn erachter gekomen dat 
een heleboel kinderen (en ouders die het thuis ook maakten) dit niet deden! Hihi, een leuk grapje 
van de juf. 
 
Volgende week het echte Sintfeest. Lever je surprise maandag na schooltijd tussen 15.15 en 15.45 
uur in. Dinsdag gaan we ze uitpakken en is er een continurooster tot 14 uur. Vergeet de lunch niet 
die dag. Woensdag na pakjesavond mag iedereen uitslapen. Om 09.30 beginnen we weer met de 
lessen (school is wel gewoon open vanaf 08.30 uur). 
 
Maandagmiddag gaan we animaties maken met de fototoestellen. Neem kleine poppetjes, 
speelgoed, sint en piet, etc. mee om leuke animaties te maken. Een eigen fototoestel mag ook. 
Deze dag zorg je er ook voor dat je huiswerkblad ingeleverd is op school. 
 
Denken jullie nog aan het inleveren van het rapport? 
 
Vanaf volgende week gymmen we niet meer op vrijdagochtend, maar op donderdagmiddag! 
Fijn Sinterklaasweekend! 
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Groep 8: 
De afgelopen week stond grotendeels in het teken van de Sint. We hebben getekend over de Sint, 
we hadden de inmiddels beruchte Pietenochtend en we hebben bij de bejaarden van de Jacobus 
gezongen voor de Sint. We hebben leuke ‘ploppertjes’ op school in de schoen gekregen. Wat een 
feest! 
Volgende week gaan we op 5 december weer onze surprises uitpakken. Die dag is er een 
continurooster op school. We eten dan gezamenlijk op school en zijn om 14,00 uur uit. 
De volgende ochtend hebben we een inloop tot 09.30 uur. Dan kunnen de kinderen lekker een 
uurtje langer slapen. 
We hadden de afgelopen periode gym op vrijdagochtend, van de sportcoach. Deze week was voor 
ons de laatste les, Vanaf volgende week heeft groep 8 gym op dondermiddag, het laatste uurtje. 
Daarna mogen ze gelijk naar huis. Dit blijft zo tot het einde van het schooljaar. 
Er is inmiddels een overzicht gemaakt voor de indeling van de boekenbeurten. Begin op tijd met 
lezen!! 
 
Groeten en een fijn weekend van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

De jarige(en): 
2 Luna Rodewijk (2012) 1/2B 

3 Loïs van Haag (2007) 7 

4 Jace Olijerhoek (2011) 3 

6 Ian van Haestregt (2007) 7 

7 Robin Arreman (2009) 4B 

7 Pier Leerling (2012) 1/2A 
 

 
 

Ingezonden berichten: 
Kennismaking met uilen en braakballen pluizen voor de jeugd. 
 
Stichting Groen Licht organiseert op zaterdagmiddag 16 december een uilenbijeenkomst voor 
kinderen vanaf 8 jaar in het clubgebouw van Motorclub Alkemade, Weteringlaan 22 in Oude 
Wetering.  
 
Uilen hebben heel bijzondere ogen en oren. Ze zijn in staat om bij complete duisternis hun prooi te 
vinden. Ook zijn het mysterieuze dieren, die een geheimzinnig leven leiden en geruisloos in het 
donker kunnen vliegen. Tijdens de bijeenkomst wordt nog veel meer over   uilen verteld. 
 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een presentatie over de Nederlandse uilen. Hierna gaat 
ieder kind een uilenbal uitpluizen om te zien wat een uil zoal op het menu heeft staan. Met een 
zoekkaart is precies uit te vinden welk botje van een muis opgepeuzeld is. 
 
De bijeenkomst op 16 december start om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen € 3,00 
per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk woensdag  13 december via 
stichtinggroenlicht@hotmail.com of per telefoon op 071-3315314 
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