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Algemene informatie: 

 
Schoolbezoek bestuurder. 
Maandag a.s. brengt onze bestuurder Ariaan Bohnen samen met Hanan El Idrissi (beleidsmedewerker 
onderwijs SSBA) een bezoek aan onze school. Zij volgen een aantal lessen en gaan in gesprek met 
groepjes ouders, kinderen en leerkrachten. Er vinden ook gesprekken plaats met de directeur en de 
intern begeleider. 
 
Kerst 2018!  
De Kerstviering voor de kinderen vindt plaats op donderdag 20 december van 17.15 tot 19.00. 
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij ons Kerstsamenzijn vanaf 18.15. 
Het geheel wordt opgeluisterd met livemuziek. 
In de bijlage vindt u de verdere details! 
Tot donderdagavond! 
 
Lunchtime. 
Bij deze nieuwsbrief is een document gevoegd m.b.t. de tussenevaluatie ‘Andere schooltijden’. 
Graag uw aandacht voor de inhoud en vragen. 
 
Parkeren voor school. 
In tijden van slecht weer worden kinderen wat vaker met de auto naar school gebracht. Met nadruk 
wil ik u vragen om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Helaas worden regelmatig 
auto’s dubbel of op de rijweg geparkeerd. Er worden zelfs stilstaande auto’s gesignaleerd in de 
bochten of op het zebrapad! 
Graag uw medewerking om deze – soms zelf gevaarlijke – situaties te vermijden. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 
maandag  17-12 Interne audit door het College van Bestuur. 
dinsdag  18-12 * 
woensdag  19-12 * 
donderdag  20-12 Kerstviering. 
vrijdag  21-12  Kerstvakantie begint om 14.00 uur.       

Verzending nieuwsbrief nummer 16. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij mooie kerstkaarten, een engeltje en huisjes gemaakt zodat de klas 
heerlijk in kerstsfeer wordt versierd. 
De letter van de week is de a van arrenslee. Spulletjes met deze letter erin of aan het begin zijn van 
harte welkom. 
Heeft u al ingeschreven voor het kerstdiner? De lijsten hangen bij de deuren. 
Donderdag 20 december vindt ons diner plaats vanaf 17.15 uur en de kinderen mogen om 19.00 
uur opgehaald worden uit de klas. De kinderen moeten op donderdagochtend zelf een bord, bestek 
en beker meenemen (voorzien van naam). 
Groep 1/2A gaat donderdag 20 december cadeautjes naar de bejaarden brengen. 
Vrijdag 21 december mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen. 
Fijn weekend allemaal. 
  
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Afgelopen week hebben we de uu van vuur geleerd. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van 
kern 5. Nog één kern te gaan en dan hebben we alle klinkers en medeklinkers gehad! Afgelopen 
week hebben wij een kersthanger en een kerstlichtje gemaakt. Volgende week maandagmiddag 
gaan we kerststukjes maken in de klas. Moeder van Roel hartstikke bedankt voor de oase en bakjes 
en iedereen voor de stekertjes! Dit was via de app allemaal weer supersnel geregeld, echt heel leuk 
en fijn! De kinderen moeten in ieder geval nog groen en eventueel nog wat eigen versiersels 
meenemen. Mocht u nog wat te snoeien hebben in de tuin dan houden wij ons van harte 
aanbevolen :)). Dinsdagmiddag gaan wij een kerstlichtje versieren. Denkt u aan het glazen potje en 
led-lichtje? Donderdagavond is het dan zover... we vieren dan "eindelijk" het kerstfeest in de klas. 
Er staat al heel veel lekkers op de intekenlijst! Geeft u niet te veel mee? Met 31 kinderen moeten 
we anders héél véél eten of erg veel teruggeven. Vanaf 17.15 uur zijn de kinderen van harte 
welkom en kunnen hun lekkers neerzetten in de klas. U kunt dan nog even gezellig kijken. Om 17.30 
uur gaan de klassendeuren dicht en gaan wij aan tafel! Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom 
voor een gezellige kerstborrel op het plein. Om 19.00 uur mogen de kinderen, in de groep, weer 
opgehaald worden. Het wordt vast weer een heel gezellige week! Wilt u bord, beker en bestek 
(voorzien van naam en met een plastic tas) op donderdagochtend meegeven? Dan kunnen de tafel 
's middags al helemaal klaargezet worden. Wij hebben er nu al zin in! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 
Groep 4: 
We zitten al goed in de kerstsfeer met al die mooie kerstversiering! Ook de eerste voorbereidingen 
voor het kerstdiner zijn al getroffen, leuk! 
Deze week hebben we de toets gemaakt van blok 3 met rekenen, hard gewerkt hoor. Met taal zijn 
we deze week gestart met blok 4. In dit blok leren we van alles rondom het thema 'Nodig'. Gisteren 
hebben we weer een les gedaan van kriebels in je buik. Deze les ging over wie je speciaal vindt en 
dat je mensen op verschillende manieren speciaal kan vinden. Met spelling zijn we doorgegaan op 
de eerder aangeleerde categorieën en hebben we ook een nieuwe categorie geleerd:  
Verkleinwoord. Welk grondwoord hoor je? Daarachter komt -je, -tje of -pje.  
Bankje. Het grondwoord is bank. Dat is een plankwoord. Dan 'je' erachter, ik hoor een u maar 
schrijf de e. 
Als kinderen thuis willen oefenen met spelling dan kan dat via deze link 
https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html?methode=staal&groep=4&pakket=1. De 
website staat al ingesteld op de juiste methode en het juiste leerjaar. Het enige dat ze kunnen 
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aanpassen is de categorie die ze willen oefenen. Via deze website kan er op verschillende manieren 
geoefend worden met spelling. 
Voor de knutselles van volgende week hebben de kinderen een eierdoos van 10 eieren en een stevig 
wc-rolletje nodig. Graag uiterlijk dinsdag meenemen. 
Volgende week de laatste schoolweek van dit jaar, we gaan er wat gezelligs van maken! 
 
Groetjes de juffen van groep 4. 
 

 
Groep 5A en 5B: 
Deze week hebben we lekker gewerkt! Met spelling hebben we geoefend met woorden die 
beginnen met 's. Ook de persoonsvorm hebben we behandeld en geoefend. Met rekenen hebben 
we de toets gemaakt en de stof herhaalt. Vooral de klok sommen zijn lastig!   
Voor de kinderen die moeite hebben met klokkijken hebben we een oefenboekje gemaakt. Het is de 
bedoeling dat de kinderen dit boekje maandag na de vakantie ingevuld weer inleveren bij de juf. 
Met de knutselles hebben we kaarten gemaakt voor de bewoners van Huize Jacobus. Ze zijn 
prachtig geworden! Groep 8 gaat ze donderdag uitdelen. 
Dinsdag gaan we Kerststukjes maken. De kinderen mogen zelf een bakje met oase, een kaars en 
versierselen meenemen. Ook is het de bedoeling dat iedereen zelf "kerstgroen” meeneemt. 
Misschien kunnen de mensen die wat ruimer in het groen zitten een paar takjes extra meenemen! 
Donderdag 20 december verwachten we alle kinderen om 17.15 op school voor de Kerstviering. We 
kijken uit naar een gezellige avond! 
 
Groep 5B: 
Het is de bedoeling dat de kinderen de tafel oefenen die juf Ester heeft gemaild. Andere tafels 
oefenen is natuurlijk ook altijd goed! 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Wat een gezelligheid weer in de klas met onze mooie kerstboom en alle lichtjes! We hebben veel 
leuke kerstactiviteiten. We hebben kerstkaarten gemaakt voor de mensen in het Jacobus en 
maandag hebben we samen met de kleuters geknutseld. Volgende week maken we een lichtje voor 
bij het kerstdiner. Op donderdag is het dan zo ver. De kinderen zijn vanaf 17.15 uur welkom en om 
17.30 start het diner met alle heerlijke zelf meegebrachte hapjes. Graag weer zelf bord, beker en 
bestek meenemen. Dit mag ook op donderdagochtend al mee naar school. Om 18.30 gaan we naar 
buiten om te zingen bij de kerstboom en om 19.00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald in de 
klas. We hebben er nu al zin in!! 
Vrijdag gaan we opruimen dus zou het fijn zijn als de kinderen een extra plastic tas mee kunnen 
nemen. Verder zijn de boekenbeurten ingedeeld. Iedereen heeft dinsdag een papier meegekregen 
waarop de datum van de boekenbeurt staat en hoe je de boekenbeurt kunt voorbereiden. In de klas 
hangt een lijst waarop de kinderen kunnen vermelden welk boek ze hiervoor hebben uitgekozen. 
Huiswerk: Dinsdag hebben we de topotoets over Flevoland en Utrecht. 
 
Fijn weekend, 
De juffen van groep 6 
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Groep 7: 
Wat een gezellige weken zijn het toch; de weken voor kerst. 's Ochtends beginnen in de 
schemering, een haardvuurtje op het digibord en creatief met elkaar aan de kerstknutsel terwijl de 
kerstliedjes aanstaan. We hebben al mooie sterren gemaakt, prachtige kerstbomen gekleurd en 
geweven, kerstkaarten geborduurd voor de bejaarden en lichtjes gemaakt voor as. donderdag. Ook 
onze menulijst voor het kerstdiner wordt ingevuld.  
Natuurlijk hebben we ook nog heerlijk gewerkt. We hebben veel gewerkt over het lijdend voorwerp 
en het gebruik van 't sexy fokschaap (ook wel bekend als 't kofschip). Tijdens muziek van Wim Loos 
hebben we naar klassieke muziek geluisterd. Vervelen doen we ons niet! Ook zijn alle 
boekenbeurten verdeeld, we beginnen hiermee op 14 jan. Lekker lezen de komende tijd dus! 
 
Denkt u nog aan het inleveren van de rapporten? Het zou fijn zijn als alle rapporten terug zijn voor 
de kerstvakantie begint. 
Komende week: 
Dinsdag: inleveren huiswerkblad kerst 
Woensdag/donderdag: meenemen bestek, bord,  
beker 
Donderdag: kerstliedjes zingen bij de bejaarden en  
de kerstkaarten uitdelen. En 's avonds natuurlijk  
het kerstfeest op school. Zorg dat je tussen 17.15  
en 17.30 op school bent.  
Vrijdag: de laatste schooldag van 2018! Vergeet je  
gymspullen niet! 
 
Fijn weekend! Juf Marian en juf Marja 
 

 
Groep 8: 
Volgende week start alweer de laatste schoolweek van 2018. De indeling van de spreekbeurten is 
mee naar huis gegaan, we beginnen er mee in de week van 21 januari. 
Rowin is aan zijn (hopelijk) laatste chemokuur begonnen. We wensen hem en zijn ouders heel veel 
sterkte! We hebben met de klas een mooie kaart voor hem gemaakt. 
Woensdag 19 december  gaan we kerststukjes maken van de reeds meegenomen kop en schotels. 
Hiervoor zoeken we nog wel mooi kerstgroen en allerlei andere versiersels.  
We gaan ook kerstliederen zingen bij de senioren van de Jacobus op donderdagochtend 20 
december. Na het zingen gaan we de kerstkaarten uitdelen die we met de hele bovenbouw 
gemaakt hebben. ’s Middags maken we dan de klas gezellig voor het kerstdiner. 
Op vrijdag start de kerstvakantie om 14.00 uur. Die dag staat juf Henriëtte voor de klas.  
 
Groeten en een heel fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 
De jarige(n): 
 
14 Caelen Mooijekind (2011) 4 
15 Serena van Egmond (2007) 8 
17 Tim Leeflang (2008) 6 
17 Justin Vasilda (2010) 5A 
18 Jorg Koek (2008) 7 
20 Teije van Klink (2011) 3 
20 Ryan List (2012) 1/2A 
21 Sky Koedam (2007) 7 

 

 

 

 


