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Algemene informatie: 

 

Sinterklaasfeest weer een gezellig festijn! 
Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover. De Sint en zijn Pieten brachten een bezoek aan de 
Elckerlyc. We hebben weer genoten van een dag vol gezelligheid. Opa Piet kwam aangereden in zijn 
scootmobiel en de Sint wandelde kwiek met hem mee. Na een prachtig muzikaal onthaal van juf 
Dyonne deed iedereen fanatiek mee met de ochtendgymnastiek. Het feest zette zich voort bij het 
toneel, waar de kleuters, de groepen 3 en groep 4 hun talenten hebben laten zien aan de Sint en zijn 
Pieten. Ook hebben zij Opa Piet verteld wat een goede Piet moet kunnen. Opa Piet kan dus met een 
gerust hart met pensioen. We zijn allemaal weer enorm verwend met mooie cadeaus en wat hebben 
de groepen 5 tot en met 8 hun best gedaan op hun surprises. Er zaten ware kunststukjes tussen! We 
kijken terug op een gezellig en geslaagd feest. Wij willen de ouderraad en iedereen die, op welke 
manier dan ook, heeft meegeholpen enorm bedanken! 
Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar! 
 
Kerstviering: 
Nu de Sint weer terug is naar Spanje en de school al helemaal in kerstsfeer is (Werkgroep bedankt!), 
willen wij vast een klein kerstlichtje opsteken over de kerstviering. Op donderdag 22 december zal de 
avond om 17:15 uur starten met een heerlijk kerstdiner. Na het diner staat er een sprankelende 
activiteit op het programma. Wat het precies is houden we nog even geheim. Lichtjes en liedjes staan 
dit jaar centraal tijdens de kerstviering en zullen dan ook overal te zien en te horen zijn. De avond zal 
rond 19:30 uur afgelopen zijn. 
De intekenlijsten voor het kerstdiner zullen vanaf maandag 12 december weer bij de ingang van de 
klassen hangen. Hierop kan iedereen aangeven wat ze meenemen naar het kerstdiner. 
Wij kijken uit naar een gezellige avond! 
 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
 
 
 
 
Weekagenda: 

 

maandag  12-12 De intekenlijsten voor het kerstdiner hangen bij de lokalen. 

dinsdag  13-12 * 

woensdag  14-12 SMT naar congres “Zinvol toetsen in het primair onderwijs”. 

donderdag  15-12 Teamvergadering na schooltijd. 

vrijdag  16-12 Verzending nieuwsbrief 16. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen maandag hebben wij een hele gezellige sinterklaasdag gevierd. We hebben dansjes, liedjes en 
versjes aan de sint laten zien. We kregen als beloning allemaal een mooi cadeau: een opschrijfboekje 
met een pen met onzichtbare inkt! 
Deze week hebben we veel letters en woorden herhaald. We hebben een start gemaakt met kern 6. 
Hierin leren wij de laatste letters! 
Met rekenen zijn we begonnen met blok 4. Hierin leren wij om een verhaal te bedenken bij een som en 
een som bedenken bij een plaatje. Dit is soms nog best lastig! 
We gaan nu langzaam richting de kerst en de klas wordt steeds mooier.  
Skills: 
Met de skills werken wij over sociale en culturele vaardigheden. Bijvoorbeeld: hoe wordt kerst in andere 
landen en culturen gevierd? We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om iets te vertellen over hoe 
zij kerst vieren. U kunt zich aanmelden bij de juf. 
 
Fijn weekend allemaal! 
Juf Nelleke, juf Carla, juf Aukje en juf Ester 
 

 

Groep 4: 
 Wat was het maandag een gezellig sinterklaasfeest! We hebben in de klas leuke spellen gedaan en film 
gekeken. Iedereen dacht dat we niet geleerd hadden maar dat is zeker niet waar! We hebben gerekend 
tijdens de bingo en taal toen ze in hun boekjes mochten schrijven. Dinsdag mochten we iets later 
beginnen en hebben we 's ochtends gespeeld met het nieuwe speelgoed in de klas. Wat een mooie 
dingen heeft iedereen gekregen!  
De rest van de week stond langzaam al in het thema kerst. De boom is opgezet en versierd en de 
kerstverlichting hangt ook al. Dat ziet er erg gezellig uit. 
Skills:  
De skill van sociale en culturele vaardigheden is deze week begonnen. Ons museumbezoek sluit hierop 
aan dus dit hebben we alvast voorbereid. 
Dinsdag 13 december gaan we om 8.30 uur direct naar het museum dus zorg er allemaal voor dat je 
goed op tijd bent!  
 
Fijn weekend alvast, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
Na een geweldig Sinterklaasfeest op maandag 5 december met veel strooigoed en leuke cadeautjes, 
worden de groepen langzaam omgetoverd in kerstsferen.  
Groep 1/2B is vrijdag 9 december naar het museum geweest. Dit was een hele leuke ervaring. Rijouders 
bedankt! 
Wij werken de komende weken over het thema Kerst en maken allemaal een mooie lampion op school. 
In groep 1/2A is Luna begonnen. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc. 
De letter van de week is de letter aa, van aap. Spulletjes voor de lettermuur zijn weer van harte welkom. 
De intekenlijst voor het kerstdiner hangt vanaf maandag 12 december bij de ingang van de klas. Wilt u 
hierop uw bijdrage invullen (8 - 10 stuks is voldoende). 
Skills: 
De komende weken werken wij over de skill Sociaal Culturele vaardigheden. Met Kerst en Oud & Nieuw in 
aantocht, gaan wij uitzoeken hoe dat in andere landen wordt gevierd. 

  
Fijn weekend allemaal! De kleuterjuffen 
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Groep 5: 
Na een gezellige dag met mooie surprises hebben we maandag afscheid genomen van de Sint en zijn 
pieten en zitten we inmiddels volop in de kerstsfeer. De school is prachtig versierd en in de ochtend staat 
de (digitale) open haard weer gezellig aan. Vanaf maandag hangt de intekenlijst voor het kerstdiner 
weer bij de klas. Zoals jullie zijn gewend nemen we allemaal weer iets lekkers mee. Op wrts kan geoefend 
worden aan les 3 en 4 van blok 4. 
21st century skills:  
We zijn deze week weer met een nieuwe skill begonnen. De komende 3 weken staan de sociale- en 
culturele vaardigheden centraal. We bekijken met name hoe kerst in andere landen wordt gevierd. Deze 
week hebben we opgezocht hoe je 'vrolijk kerstfeest' in andere talen zegt. Daar hebben we ook nog een 
leuk liedje bij gevonden. Verder hebben we gekeken naar gekke feiten over kerst. Wist u dat er bij de 
Catalanen een poepende man in de kerststal staat? 
 
Fijn weekend!                    
Juf Yvonne en juf Anika 
 
 
 
 
 
 

   

Groep 6: 
Afgelopen maandag hebben we Sinterklaas gevierd. Wat een mooie surprises zijn er gemaakt. Knap 
gedaan allemaal! Het was heel gezellig. Nu hebben we de Sint uitgezwaaid en halen we de kerst 
binnen. We hebben de kerstboom versierd met mooie lichtjes. Op vrijdag maken we kerststerren om op 
te hangen. 
Skill sociale en culturele vaardigheden: 
Deze week heeft juf Yvonne het een en ander verteld over Nieuw Zeeland (daar is zij geboren) met 
behulp van een Power point presentatie. Hoe vieren zij daar kerst? Tijdens het jeugdjournaal hoorden 
we waarom we eigenlijk allemaal een kerstboom in huis halen. En hoe zit het met de kerstman? Komt 
hij overal? We ontdekken dat dit niet zo is. In sommige landen worden er cadeautjes onder de 
kerstboom gelegd, maar er zijn ook mensen die helemaal geen kerst vieren. 
Huiswerk: 
Dinsdag 13 december: Toets Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
We hebben een gezellige week gehad. Maandag het Sinterklaas bezoek en de surprises. Dinsdag de 
stage juf en woensdag juf Henriette. Donderdagmiddag hebben Daan, Sofie en Daniel de 
kunstkerstboom in elkaar gezet. Dit is geen gemakkelijke klus. Vrijdag hebben een aantal leerlingen de 
boom versierd en vrijdagmiddag zijn we begonnen aan de kerststerren die de klas helemaal in een mooie 
kerstsfeer brengen. Naast deze drukke bezigheden hebben we ook nog het werkwoordelijk gezegde 
geleerd, het voltooid deelwoord en we begrijpen nu ook dat een storm berekend wordt in meters per 
seconde. Puh puh, je leert wel heel veel in een week in groep 7. 
En nog natuurlijk de oorsprong van Kerstmis en de gebruiken die horen bij de verschillende landen met 
Kerstmis. De woorden; rituelen, kerstening en Santa Claus zijn voor ons heel normaal. 
Vergeet hiernaast niet je huiswerk dinsdag in te leveren. 
 
Allemaal een fijn weekend gewenst, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
 Wat zijn we allemaal weer verwend afgelopen maandag! En wat zijn er mooie surprises gemaakt, echt 
super! De Sint is nu inmiddels al op weg naar Madrid en wij zijn op weg naar de kerst. De boom staat al, 
vol met lichtjes. Maandag komt de intekenlijst voor het kerstdiner bij de klas te hangen. 
Skills: Sociale en culturele vaardigheden 
We hebben deze week gekeken of andere landen het kerstfeest net zo vieren als bij ons in Nederland.  
Bij ons  staat het kerstverhaal van Jozef, Maria en het kindje Jezus centraal. 
In Engeland en Amerika hangen mensen met kerst een mistletoe op in huis. Deze tak wordt in 
Nederland maretak genoemd en staat symbool voor vriendschap. Als iemand per ongeluk onder de 
mistletoe staat mag diegene gekust worden! In Scandinavië speelt de geit een grote rol in de 
kerstviering. Volgens een oude legende komen rond de jaarwisseling boze geesten tevoorschijn. Geiten 
zouden deze de boze geesten kunnen verdrijven. Voor kinderen in Spanje en Italië is vooral Drie 
Koningen een feest. In Oost-Europa vasten de mensen voor Kerstmis. Pas als de eerste ster op 
kerstavond aan de hemel verschijnt gaan de mensen aan tafel. Tijdens het eten wordt altijd een stoel 
vrijgelaten: voor het kerstkindje. 
Huiswerk: 
Woensdag 14-12: Topotoets 4 
Vrijdag 16-12: Huiswerkboekje blz. 39 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
 
10 Sarah van Es 1/2A 

10 Freek de Jeu 5 

14 Caelen Mooijekind 1/2A 

15 Serena van Egmond 6 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 

http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/levensbeschouwing/wat-driekoningen
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/levensbeschouwing/wat-driekoningen
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Nieuws vanuit de kerk. 
 
Afgelopen week zijn de schoenendozen voor Edukans 
ingeleverd in Gouda. Met elkaar hebben we een mooi 
resultaat behaald van 82 schoenendozen. Iedereen die mee 
heeft geholpen onwijs bedankt. 
Dat zal veel blije gezichten opleveren bij de kinderen die deze 
schoenendozen mogen ontvangen. 
 
 
 
Het programma voor de maand December. 
 
Zondag 18 december om 10.45 uur is er een kinderkringviering in de Petruskerk. Deze 
viering is speciaal voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Tijdens deze viering staan we stil bij het 
kerstverhaal. 
De kinderen mogen een pop meenemen. De viering duurt ong. 30 min. 
 
 
 
Zaterdag 24 december om 17.00 uur in de Petruskerk is de 
familieviering. Tijdens deze viering zal pastoor Glas voorgaan. 
Kinderkoor Little Stars zal de viering ondersteunen met mooie 
kerstliederen. Tijdens de viering is er creche voor de kleinste 
kinderen.  
 

 
 
Maandag tweede kerstdag is er om 14.00 uur kindjewiegen in de 
Mariakerk.  Ook hier zullen we kijken en luisteren naar het kerstverhaal. 
Daarna is er tijd voor wat creativiteit en wat lekkers. 
Dus komt gezellig tweede kerstdag naar de Mariakerk. 
 
 
 
We hopen jullie te zien bij één of meerdere vieringen. 

 
   Werkgroep kinderkerk.   
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