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Algemene informatie: 

 

Vrolijk Kerstfeest! 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de oergezellige kerstviering van 
afgelopen donderdagavond. Onze kinderen, hulpouders, 
ouderraadsleden en leerkrachten hebben er weer een fantastisch 
feest van gemaakt! 
Ik wens iedereen heel fijne dagen en graag tot 9 januari. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 
21st century skill sociale en culturele vaardigheden 
Dit was alweer de laatste week van deze 21st century skill. 
Alle groepen hebben onderzocht hoe mensen in verschillende landen en bevolkingsgroepen het 
Kerstfeest vieren. 
Welke rituelen zijn er? Welke gerechten worden er bereid en gegeten? 
In sommige groepen kwamen zelfs ouders hierover vertellen. 
De kinderen (en leerkrachten) vonden dit alles erg interessant en we hebben weer heel veel bij 
geleerd! 
Na de Kerstvakantie is er even een pauze wat betreft het aanbieden van activiteiten rondom de 21st 
century skills, maar vanaf 6 februari starten we met activiteiten rondom de 21st century skill kritisch 
denken en probleemoplossend vermogen. 
 

 
 

Groep 8 heeft woensdagmiddag geld ingezameld voor Serious Request. Er was een boekenmarkt op 
het plein, er werden zelfgebakken cakejes verkocht, er werd gevoetbald en er werd geld verdiend 

met ‘balletje-balletje’. Op deze manier werd €120,35 opgehaald voor het goede doel! 

Wat een super actie, helemaal in de stijl van de kerstgedachte! 
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     Weekagenda: 
 

maandag  9-01 Eerste schooldag van 2017. 

dinsdag  10-01 Nieuwjaarsreceptie personeel SSBA. 

woensdag  11-01 Hoofdluisscreening. 

donderdag  12-01 * 

vrijdag  13-01 Eerste dag schoolmelk, verzending nieuwsbrief nummer 18. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

Groep 3A en 3B: 
We hebben een hele gezellige week gehad. Woensdag was de spelletjesochtend en hebben we in de 
beide groepen 3 verschillende gezelschapspelletjes gedaan. Donderdag hebben we fijn met elkaar kerst 
gevierd en gesmuld van de heerlijke hapjes die iedereen had meegenomen. En nu…..vakantie! De 
kinderen zijn er erg aan toe! Geniet en ontspan in deze twee weken vrij. Maar vergeet niet om elke dag 
even te lezen in de vakantie. Dit is erg belangrijk, omdat anders de letterkennis en het tempo van lezen 
erg naar beneden gaan.  
Hele gezellige kerstdagen en een mooie jaarwisseling. 
 
Juf Aukje, juf Carla, juf Nelleke en juf Ester 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
 
De spelletjesochtend met de kinderen van groep 4 was ouderwets gezellig. De kinderen hebben echt 
genoten. 
Ook hebben wij deze week hele mooie kerststukjes gemaakt. Hulpouders bedankt. 
Het kerstdiner was heerlijk en zeer gezellig. De afsluiting met de lampionnenoptocht maakte het helemaal 
af. 
Nu mogen wij eerst allemaal lekker genieten van een welverdiende Kerstvakantie. 
Alvast een datum voor in de agenda van het nieuwe jaar. Op donderdag 26 januari gaan de 
kleutergroepen naar een voorstelling "Bino" van kijkkunst in basisschool "De Kiem". Hiervoor zijn wij op 
zoek naar een aantal rij-ouders. 
De kinderen van groep 2 zullen met hun huidige klasgenootjes van groep 1 de voorstelling gaan bezoeken. 
Groep 1(/2A) is om 10.45 uur aan de beurt en groep 1/(2B) wordt om 13.30 uur verwacht. 
Wilt u op de lijst bij de ingang van de kleuterlokalen aangeven of u kunt helpen met het vervoer? 
Na de vakantie starten wij met het thema "Onderwaterwereld". 
De letter van de eerste week in het nieuwe jaar is de e van emmer. Spulletjes voor de lettermuur zijn van 
harte welkom. 
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. 
De kleuterjuffen. 
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Groep 4: 
 Deze week was erg gezellig! Elke dag zijn we wel met kerst bezig geweest. Juf Celine had verschillende 

lessen bedacht rondom het thema kerst, wat was dat leuk zeg! Alle knutsels zijn afgemaakt en er zijn 

mooie tekeningen opgehangen. Er is geoefend met de liedjes voor tijdens de kerstparade. Op donderdag 

hebben we kerststukjes gemaakt, wat zijn ze mooi geworden! En 's avonds was het dan zover, het 
kerstdiner. Iedereen was op z'n mooist verkleed en had ontzettend lekkere dingen meegebracht. Het was 

heel gezellig tijdens het eten en aan het einde was bijna alles op! De kinderen vonden de parade erg 
indrukwekkend. Met al die kinderen, lampjes en muziek door de buurt heen voelde heel knus. Vrijdag 

hebben we alles opgeruimd. De kerstboom, alle versieringen en de laatjes. Daarna hebben we een mooie 

film gekeken en spelletjes gedaan. Al met al hebben we 2016 fijn afgesloten op school. We willen 
iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet in de klas, zonder jullie hadden we niet al die leuke 

dingen kunnen doen! We wensen iedereen een hele fijne vakantie en fijne feestdagen. Rust goed uit en 
we zien jullie allemaal weer (met tien vingers) in 2017! 

 
Groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

 

Groep 5: 
We hebben een gezellige week achter de rug. Op maandag hebben de kinderen een kerstspel gespeeld 
tijdens de gym, ren je rot. Verder was er de spelletjesochtend, kerststukjes maken, knutselen, liedjes 
zingen en natuurlijk het kerstdiner! Wat een heerlijke dingen stonden er op tafel en wat zag iedereen er 
prachtig uit. Ook de optocht was erg leuk. Na de vakantie gaan we starten met de Cito-toetsen en met 
de boekenbeurten. De kinderen hebben allemaal een formulier mee naar huis gekregen waarop staat 
hoe zij hun boekenbeurt voor kunnen bereiden en wanneer ze aan de beurt zijn. Maar eerst genieten van 
de kerstvakantie! 
 
Fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 
 

   

Groep 6: 
We hebben woensdag gezelschapsspelletjes gespeeld. Ook met de kinderen van groep 5. Donderdag 
genoten we van een heerlijk kerstdiner. Wat hebben jullie allemaal lekkere dingen gemaakt. Daarna 
hebben we meegelopen met de Kerstparade. Het zag er prachtig uit met al die lichtjes. Vrijdag ruimden 
we alles weer op en konden we beginnen aan de kerstvakantie. Géén huiswerk voor na de vakantie! In de 
vakantie worden de vissen verzorgd door Ian. Alvast bedankt!  
Skill sociale en culturele vaardigheden:  
Afgelopen week hebben we een muurkrant gemaakt over verschillende godsdiensten. We hebben 
bijvoorbeeld opgezocht welke feesten er gevierd worden en of kerstmis daar ook bij hoort. We 
presenteren het onderwerp aan elkaar. Afgelopen woensdag hebben we de skill afgesloten. 
 
 
Fijne feestdagen allemaal en en gelukkig en gezond 2017! 
Juf José en juf Douwina. 
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Groep 7: 
En dan is 2016 alweer bijna om! En wat hebben we al een hoop geleerd in groep 7. Tijdens het 
kilometerlezen zijn we al verder dan 10.000 km en inmiddels aanbeland in Kuala Lumpur. Zal het ons 
lukken om dit schooljaar de wereld rond te lezen?  
Juf Jolien heeft met ons een les muziek gedaan over kerstmuziek in andere landen. Dat klinkt toch weer 
anders dan de muziek die we gewend zijn! 
Dinsdag 10 januari gaan we naar een voorstelling in de Alkeburcht.  
Huiswerkblad: kerstvakantie-leesbingo! Veel leesplezier. 
Wij wensen jullie allemaal heel gezellige feestdagen, eet smakelijk, kijk uit met vuurwerk en begin het 
nieuwe jaar goed! Maak er een leuke vakantie van en tot volgend jaar! 

 

Juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
 Deze week hebben we genoten van de super gezellige kerstsfeer op school. Naast hard werken hebben 
we gezellig samen spelletjes gedaan, kerststukjes gemaakt, kerstliederen gezongen en als klap op de 
vuurpijl natuurlijk de traditionele kerstviering. Met veel lekkere hapjes en drankjes en een heuse 
lichtjesparade door de wijk. Super! 
Op vrijdagochtend hebben we met elkaar alles weer netjes opgeruimd, een kerstfilm gekeken en om 
12.00 uur begon de kerstvakantie. 
Skills: 
Aansluitend bij de skill van deze periode hebben we het traditionele kerstverhaal van Scrooge 
vergeleken met de modernere kerstverhalen van nu. Ook hebben we een stukje van de film Scrooge 
bekeken. Blijft leuk. 

 

 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie met gezellige kerstdagen en een supergoed 2017! 
Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
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De jarigen: 
17 Tim Leeflang 4 
17 Justin Vasilda 3B 
18 Mido Ibrahim 8 
18 Jorg Koek 5 
18 Wesley Verdel 8 
20 Teije van Klink 1/2A 
21 Sky Koedam 5 
25 Elise Kester 8 
25 Wick Loos 3A 
28 Elin Koek 3A 
30 Bloem Loos 5 
30 Aiden van Zuijlen 1/2B 
31/12 Thijs Krijgsman 3A 
1/01 Baraa Alkhouli 1/2B 
1 Wasim Habazzeh 3A 
2 Amy Huigsloot 4 
7 Douae Soulimani 5 
8 Dyon van Muyden 3B 
8 Nikki van Oers 3B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


