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Algemene informatie: 

 

Sinterklaasviering. 
Donderdag 5 december is de grote dag!  Zorg dat je op tijd op school bent, zodat je niets mist van de 
Ozosnelle aankomst van onze Sinterklaas en zijn pieten.  De groepen 5 t/m 8 vieren 5 december met 
surprises. Het is de bedoeling dat deze creatieve 
bouwwerken woensdag 4 december, aan het einde van 
de schooldag, naar school gebracht worden. Zorg wel 
dat je pakket onherkenbaar is als je er mee over straat 
loopt. Dus een vuilniszak eroverheen! Op de surprise 
moet een enveloppe met daarop de naam voor wie de 
surprise gemaakt is en daarin het gedicht.  Wij gaan er 
een gezellige feestdag van maken. 
Op vrijdagochtend 6 december mogen de kinderen een 
uurtje langer uitslapen. We hebben dan een inloop tot 
9.30 uur. De school is wel open vanaf 8.30 uur.  

 
  

 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  02-12 * 

dinsdag  03-12 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  04-12 * 

donderdag  05-12 Sinterklaasviering! 

vrijdag  06-12 Inloop tot 9.30 uur. De school is wel open vanaf 8.30 uur.  
Speelgoed mee groepen 1/2.   
 Verzending nieuwsbrief 12 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Eindelijk was het zover. Wij hebben onze schoen op school mogen zetten en er zaten geen fop- 
maar echte cadeautjes in. Ook waren de rommelpieten langs geweest en wat hadden ze met onze 
schoenen gedaan ………? 
De komende week werken wij nog steeds over het thema Sinterklaas. Inmiddels zijn de mutsen voor 
de aankomst van de Sint en zijn pieten op donderdag 5 december al klaar en wat zijn ze mooi 
geworden!  Wilt u ervoor zorgen dat uw kind, op donderdag 5 december, op tijd op school is, zodat 
ze niets missen van het feest. Alvast bedankt. 
Op vrijdag 6 december hebben wij een inloopochtend. De school is gewoon om 8.30 uur open, 
maar de kinderen mogen iets langer uitslapen en kunnen tot 9.30 uur de klas "inlopen". Op deze 
dag, mogen ze hun mooiste speelgoed meenemen om te laten zien en om ermee te spelen. 
De letter van de week is de p van piet. Spulletjes voor de lettermuur, zijn van harte welkom. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De Kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Deze week kwam juf Melanie langs om met ons te filosoferen. Wij moesten bedenken of een roze 
paard met oren op zijn rug echt kan bestaan. Waarom wel of niet? We werden goed aan het 
denken gezet. Vrijdag kwamen wij op school en wat een enorme rommel was het! De 
rommelpieten hebben goed hun best gedaan. Gelukkig kunnen onze kinderen heel goed opruimen 
en hebben de sint en zijn pieten een klein cadeautje achtergelaten. Dank u wel Sinterklaas! 
Daarnaast kwamen de pieten vrijdag ook nog eens even een kijkje nemen bij ons in de klas. Als klap 
op de vuurpijl, mochten wij ook nog eens pietengymmen bij de nieuwe gymmeester. Deze week 
hebben wij blok 3 van rekenen afgerond met een toets. Dit was best lastig maar de kinderen 
hebben goed hun best gedaan. Ook hebben wij kern 4 van vll afgerond. Komende week vinden de 
leestoetsen hiervan plaats. Het oefenboekje hebben de kinderen mee naar huis gekregen.  
Donderdag 5 december is de Sinterklaasviering op school. Wees op tijd voor de aankomst van de 
Sint. Vrijdag 6 december is er een mogelijk tot inloop tot 09.30 uur. De school is wel gewoon om 
08.30 uur open.  
 
Fijn weekend allemaal,  
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Zo, de Sinterklaaskoorts is nu echt toegeslagen in groep 4, supergezellig maar ook wel spannend zo 
af en toe! Gelukkig komen we wel aan werken toe en hebben we met rekenen de tafel van 5 
geoefend, alle kinderen hebben al één of zelfs meer stickers op hun tafelkaart gehaald, knap 
gedaan! 
Met taal werken we over het thema 'klein', wat zijn woorden om iets kleins te beschrijven en wat 
betekent reusachtig of kolossaal? 
Met spelling hebben we categorie 9 erbij; het voorvoegsel (ge-, be-, ver-) de regels is “ik hoor de u 
maar ik schrijf de e”, bijvoorbeeld geduld, verlies en begin. 
Donderdag mochten alle kinderen hun schoen zetten en vanmorgen zijn de Pieten zelfs bij ons in de 
groep geweest. 
Volgende week donderdag is het dan echt zo ver en vieren we de verjaardag van Sinterklaas. De 
kinderen mogen dan een (gezelschaps)spelletje meenemen naar school. 
 
 Fijn weekend, juf Danny en juf Henriëtte 
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Groep 5: 
Deze week staat het oefenen van klokkijken centraal! Zowel het digitaal als analoog klokkijken 
levert nog veel problemen op. Misschien handig om dit ook online nog eens te oefenen. Dit kan op: 
www.citotrainer.nl. Bij het vak rekenen en het onderdeel tijd staan goede oefeningen! 
Met spelling hebben we het Kilowoord herhaald. De regel is: Kilowoord: ik hoor de ie, maar ik 
schrijf de i. Voorbeelden zijn ski, spion, piloot. 
De meeste kinderen zijn vast al begonnen met hun surprise. Het is de bedoeling dat de surprises 
woensdag, 4 december, na schooltijd in de klas worden afgegeven. De surprise mag in een 
vuilniszak, voorzien van naam. De leerkrachten zetten de surprises dan klaar voor 5 december! 
 
Vandaag hebben we bezoek gehad van drie pieten! Ze hebben voor iedereen iets in de schoen 
gedaan. Verder was de klas natuurlijk een chaos! Samen hebben we het weer snel opgeruimd! Het 
was een gezellig bezoek! 
 
Huiswerk: 
Woensdag 4 december: eerste toets van Natuur. De kinderen hebben het blad met de 
samenvatting mee naar huis gekregen. 
Na 14.00: Surprise in een vuilniszak naar school brengen! 
 
Fijn weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
In groep 6A is er deze week een nieuwe leerling gekomen. Zijn naam is Yussef en er is al leuk 
kennisgemaakt. Fijn dat hij bij ons op school is gekomen, we gaan er een leuke tijd van maken! 
Tijdens rekenen behandelen we nogmaals het klokkijken, digitaal en analoog. Hoe lang moet ik nog 
op de boot wachten? Dat kunnen we vinden op het bord "Afvaart Rondvaartboot. " 
We willen natuurlijk de boot niet missen. Ook goed om het klokkijken thuis nog eens te oefenen. 
Hoe laat ga ik sporten? Hoe lang duurt het sporten? Etc. Tijdens taal zitten we nog steeds met onze 
"benen in de zee" en zijn we begonnen aan het schrijven van ons eigen lied. Het is nog erg lastig om 
rekening te houden met alle criteria maar dit zet wel aan tot kritisch denken! Met spelling komen 
nogmaals de bijvoeglijke naamwoorden met een aardrijkskundige naam aan bod en verder hebben 
we hard gewerkt met werkwoordspelling. De kinderen weten nu wat de stam is wanneer ze alleen 
de stam gebruiken of stam+t. 
Op donderdag hebben we onze schoenen gezet. De rommelpieten hebben er iets leuks in gedaan 
namens Sinterklaas en wat hadden ze er een rommeltje van gemaakt in de groepen. Gelukkig zijn 
wij héél goed in opruimen. Bedankt pieten voor de verrassing in onze schoenen! 
Iedereen is natuurlijk al druk bezig om een surprise te maken. Die mogen volgende week 
woensdagmiddag 4 december ingeleverd worden na schooltijd tot ongeveer 15.30 uur. De surprise 
mag in een vuilniszak met een gedicht erop. De juf legt die middag een lijst neer in de klas. Je mag 
een kruisje zetten als je jouw surprise hebt ingeleverd. Succes nog met het maken! 
Op 6 december mogen de kinderen iets van hun speelgoed van sinterklaas meenemen naar school 
om nog even mee te spelen. 
 
Huiswerk: dinsdag 2 december, kopieerblad verkeer "Fietsen en borden"  
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
 
 
 

http://www.citotrainer.nl/
http://www.citotrainer.nl/
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Groep 7: 
Vanochtend hebben wij pietenochtend gehad. Naast de rommel in de klas en een leuk cadeautje, 
kwamen er ook nog pieten op bezoek. Wat een gezelligheid. Ook in de klas werken we veel aan het 
thema sint en piet. We hebben al prachtige kunstwerken gemaakt, de klas is versierd en ook 
volgende week gaan we nog vrolijk door hiermee.  
Woensdag 4 dec na schooltijd is het de bedoeling dat je de surprise inlevert. Dek de naam goed af 
en vergeet het gedicht er niet bij te doen. 5 december is het grote sinterklaasfeest. Zorg dat je op 
tijd op school bent om Sinterklaas binnen te halen. We gaan er een gezellige dag van maken. 
Vrijdag 6 dec is er inloop! Zo kan je rustig bijkomen van pakjesavond. Om 9.30 moet je echt op 
school zijn, met je gymspullen. 
 
De afgelopen week hebben we ook de boekenbeurten verdeeld. Tussen de kerstvakantie en de 
voorjaarsvakantie is iedereen aan de beurt. Veel plezier met de voorbereidingen.  
 
Huiswerk: 

• Dinsdag inleveren huiswerkblad 

• Boek lezen voor de boekenbeurt 

• De surprise en gedicht maken 

Fijn (sint) weekend! Groetjes juf Marian en juf Karin 
 

 

Groep 8: 
Ons lokaal komt al aardig in de Sinterklaas sfeer. We hebben pieten gemaakt in Mondriaan stijl, we 
hebben het paard van de Sint gemaakt en we hebben natuurlijk op donderdag onze schoen gezet. 
Ook in groep 8 is dat nog steeds leuk! 
Volgende week donderdag gaan we het in de klas vieren met surprises en gedichten. Deze surprises 
mogen op woensdagmiddag na schooltijd in de klas worden afgegeven. Liefst in een grote zak of 
tas, zodat het nog een verrassing blijft. Natuurlijk hopen we dat de Sint zelf ook nog even bij ons in 
de klas komt…… 
Op vrijdagochtend mogen we een uurtje later beginnen. De lessen starten dan vanaf 9.30 uur. De 
school is wel open vanaf 8.30 uur. 
Huiswerk: 
Woensdag 04-12: Topo toets 3 leren. 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 

29 Manou Hoogenboom (2010) 6A 

2 Luna Rodewijk (2012) 4 

3 Charinta Dolieslager (2014) 1/2A 

4 Jace Olijerhoek (2011) 5 
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Informatie van derden. 
Komt u ook naar onze gezellige 

 Wintermarkt 
Met verschillende kraampjes, muziek en diverse lekkernijen 

zoals Glühwein, Apfelstrudel en een broodje worst. 
Zaterdag 7 december 

14.00-17.00 uur 
Wijdezorg Locatie Jacobus 

 
Passend lezen 
Lezen is leuk. Maar voor kinderen en jongeren die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door 
dyslexie, TOS, ADHD of een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Bij 
bibliotheekservice Passend Lezen heeft iedereen die niet (meer) op de gebruikelijke manier kan 
lezen onbeperkt toegang tot de grootste collectie boeken, kranten en tijdschriften in een leesvorm 
naar keuze. De diensten van Passend Lezen zijn gratis voor iedereen tot 18 jaar met een 
leesbeperking, zoals blind- of slechtziendheid, dyslexie, TOS of ADHD.  
Voor meer informatie zie www.passendlezen.nl 
 

 
Schoenendoosactie 2019 een succes. 
Afgelopen zaterdag hebben we in Leiden 104 
mooi versierde en goed gevulde schoenendozen 
ingeleverd. We willen iedereen bedanken die 
hieraan mee heeft geholpen.  We vinden het een 
mooie samenwerking tussen de scholen en de 
kerk.  
Komende zondag 1 december is er om 9.15 uur 
een familieviering. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. 
Werkgroep Kinderkerk.   
 
 

 
 
 

 

 

http://www.passendlezen.nl/
http://www.passendlezen.nl/

