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Algemene informatie: 
 

Van Sint naar kerst! 
Na een gezellig sinterklaasfeest maken wij ons alweer op voor een minstens zo gezellige kerst! 
In korte tijd wordt de school ‘omgebouwd’ van sint- in kerstsferen. Hulde aan onze 
schoolversieringsgroep! 
 
Kerst 2019. 
Sint is terug naar Spanje en de kerstboom wordt alweer opgezet. De komende twee weken zullen wij 
knutselen over de kerst. Wij willen u vragen om uw kind een schoon, groot glazen potje (met een 
hoogte van 12 cm!) met deksel mee te geven. Alvast bedankt. 
Verdere informatie over de kerstviering volgt nog.  
Met vriendelijke groet,  
De kerstwerkgroep  
 
En verder. 
Na de kerstvakantie start groep 2 in het bijlokaal op het kleuterplein. Fabiola Bakker en Judy 
Disseldorp worden onze nieuwe collega’s. De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 2 hebben 
vandaag een brief met de daarin de groepssamenstelling toegestuurd gekregen 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

maandag  09-12 * 

dinsdag  10-12 Teamvergadering na schooltijd. 

woensdag  11-12 * 

donderdag  12-12 * 

vrijdag  13-12 Verzending nieuwsbrief 13. 
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Groep 5: 
Nu de kinderen in groep 5 steeds 
zelfstandiger worden is het goed om na te 
denken over hoe problemen opgelost 
kunnen worden zonder gelijk naar de juf te 
gaan. Tijdens bijvoorbeeld taal en rekenen 
zijn de kinderen gewend om elkaar hulp te 
vragen en zo je probleem op te lossen. 
Maar ook tijdens bijvoorbeeld het 
buitenspelen zijn er weleens problemen die 
je vaak best samen op kunt lossen door er 
rustig over te praten. We hebben het hier 
met de Kwink lessen over gehad. Kun je 
iemand helpen, bied dan je hulp aan. We 
leren de kinderen dat ze kunnen vragen of 
iemand hulp nodig heeft.  De overige 
omgangsregels helpen hier ook bij. En 
natuurlijk komt de juf of meester gewoon 
helpen als het niet lukt. Maar leuk om te 

zien dat de kinderen steeds meer dingen zelf op kunnen lossen!  
 
Groep 7: 
Tijdens de afgelopen periode zijn er 
ongemerkt weer heel wat skills gebruikt. 
Zo hebben we een escaperoom gedaan in 
de klas, waarbij samenwerken, kritisch 
denken, probleemoplossend vermogen 
en communiceren goed naar voren 
kwamen. Ook zijn er creatieve werken 
gemaakt rondom sint en zijn pieten. Er is 
gewerkt met houtskool, woorden en ook 
het pointillisme kwam voorbij. En wat is 
iedereen thuis druk bezig geweest met de 
creativiteit rondom het gedicht en de 
surprise! 
Juf Melanie is langs geweest om te 
filosoferen en ook de dilemma's blijven 
favoriet. De stelling van het 
jeugdjournaal zet ons ook aan om 
kritisch te denken. 
Komende periode zullen wij ook weer 
creatief zijn rondom kerst en onze ICT-
vaardigheden zullen wij gaan gebruiken 
tijdens het maken van een muurkrant 
over licht.  
 
Groep 4: 
Samenwerken: 
Bij de gymles van meester Djordy hebben we goed samengewerkt: met z’n allen een mat met 
daarop een pion en een balletje naar de overkant gebracht. 
Samen een ‘kleine dingen boek’ gemaakt. 
Creativiteit: 
Een creatieve stoomtrein getekend met Sinterklaas en Pieten. 
Creatieve paarden getekend bij een sinterklaasverhaal. 
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Groep 6: 
De kinderen in 
groep 6A hebben 
de afgelopen 
weken gewerkt 
aan stop motion 
filmpje (zie foto's 
bijlage). Zij 
moesten 
allereerst in 
groepjes een 
verhaal 

bedenken. Hierbij hebben de kinderen samengewerkt, problemen opgelost en kritisch nagedacht. 
Het verhaal hebben ze getypt en zo hebben ze ook geleerd 
hoe ze met google docs moeten werken. Daarna moesten 
de kinderen de benodigdheden knutselen en tot slot de 
foto's maken. Ook hierbij had het samenwerken en de 
communicatie met elkaar een belangrijke rol. We zouden 
de filmpjes deze week samen bekijken maar door alle 
sinterklaastaferelen is dat er nog niet van gekomen, dit 
houden de kinderen dus nog te goed! Verder hebben ze 
tijdens geschiedenis in groepjes een muurkrant gemaakt 
over slavernij. Naast samenwerken was ook 
informatieverwerking een leerdoel hierbij. Ze moesten zelf 
geschikte bronnen vinden en deze in eigen woorden 
verwerken. Wat zijn ze gaaf geworden! 
In groep 6B gingen we tijdens taal met elkaar in gesprek. 
We praten in kleine groepjes over kinderen en hun ouders 
die op het water wonen. Wat zou jij ervan vinden om naar 
een internaat te gaan bijvoorbeeld? We moeten hier eerst 
zelf goed over nadenken (kritisch denken). Daarna geef je 
je mening waarom je dat vindt. Je moet goed luisteren naar 
wat de ander zegt en daarop reageren. Goed gedaan 
allemaal! Verder hebben we laten zien dat we prachtige 
surprise kunnen maken. Wat een creativiteit! Tijdens 
rekenen hebben we samen een plattegrond getekend met 
veldcoördinaten (samenwerken). 
 
Groep 3: 
Creativiteit 
Vorige week is Juf Melanie bij ons langs geweest om met ons te filosoferen. Wij mochten onze 
fantasie loslaten op de vraag: kan een roze paard met oren op zijn rug bestaan? 
De kinderen dachten erg enthousiast mee en brachten elkaar weer op nieuwe ideeën. Het was 
grappig om te zien hoe kinderen elkaar konden overtuigen van een andere denkwijze.  
Ook is de juf van de bibliotheek langs geweest om een prentenboek over Sinterklaas voor te lezen. 
Samen met de kinderen hebben we meegedacht over hoe het verhaal zou aflopen. Ook mochten 
we creatief rijmen met sint-woorden.  
 
Sociale/culturele vaardigheden 
Wij hebben een reuze gezellig Sintfeest achter de rug. We mochten zelfs het gekrompen paard van 
Sinterklaas aaien en zijn heerlijk verwend met snoepgoed en cadeautjes. Wij hebben ons best 
gedaan om op ons mooist te zingen en te dansen voor de Sint. Wij wensen hem een fijne reis terug 
naar Spanje. Tot volgend jaar maar weer!  
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Kleuters: 
In deze Sinterklaastijd hebben wij onze creatieve skills regelmatig verder ontwikkeld. Pieten en 
Sinterklazen tekenen met armen, benen, hoofd en romp. Ook een mooie stoomboot die de kinderen 
zelf vorm mochten geven.  
Het probleemoplossend vermogen is ook op de proef gesteld door het gebruik van Sinterklaas-
denksleutels zoals:  
Wat zet jij niet op jouw verlanglijstje? 
Op welke manieren kan jij een cadeautje uitpakken? 
Bedenk 10 overeenkomsten tussen het Pietenhuis en 
onze school.                                               
Ook is hebben de kinderen gezellig samen Sinterklaas 
en Piet gespeeld in de poppenhoek met mooie 
verkleedkleren. De pakjespieten mochten cadeautjes 
inpakken en er werd in het grote boek geschreven. 
Tijdens de kleine kring hebben de kinderen nog 
spelletjes gespeeld zoals Sinterklaastriominos en 
pepernotenmemory en Sint - erger - je - Piet. 
 
Groep 8: 

Creativiteit stond centraal de afgelopen periode. Er zijn supermooie 
surprises gemaakt met leuke bijpassende gedichten! Top!! 
Ook de gymlessen laten zien hoe 
creatief onze groep 8 leerlingen zijn. 
Ze bedenken zelf de lessen, met een 
warming up, een spel en een kort 
eind spel. Zo hebben we o.a. al 
Pietengym gedaan, tien tellen in de 
rimboe en hindernisslagbal. 
Vanochtend hebben we met elkaar 
de klas alweer in kerstsfeer 
gebracht. Veel lichtjes en een mooi 

versierde boom. Laat de feestdagen nu maar komen…. 
 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Gisteren hebben wij het Sinterklaasfeest afgesloten met het paard van Sinterklaas dat was 
gekrompen tijdens het wassen. Op een filmpje hadden wij gezien dat het paard veel te heet werd 
gewassen, met als resultaat een minipaardje. 
Vandaag hebben alle kinderen lekker kunnen bijkomen van de pakjesavond en konden ze heerlijk 
met hun speelgoed spelen. Ook zijn de kerstspullen alweer uit de kast gehaald. 
De komende twee weken werken wij over het thema "Kerst". Voor het knutselen hebben wij 2 
glazen potjes per kind nodig (voorzien van naam en zonder etiket). Graag op maandag meegeven 
zodat wij direct kunnen beginnen, alvast bedankt! 
De letter van de week is nogmaals de p van piet. Spulletjes voor de lettermuur, zijn van harte 
welkom. 
Alvast voor in de agenda: op woensdag 18 december mogen de kinderen gezelschapsspelletjes 
meenemen naar school. Volgende week zullen wij u er ook nog even aan helpen herinneren. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 
Wat een gezellige, maar oh zo spannende week hebben onze kinderen achter de rug. Natuurlijk 
was het de hele week aftellen geblazen naar 5 december. Ondertussen werden er op school allerlei 
paardenattributen gevonden: zadels, paardenpoep en we kregen een mysterieus filmpje te zien. 
Deze eindigde met het wassen van het paard, een heleboel stoom en toen niets meer... Donderdag 
bleek dat het paard tijdens het wassen gekrompen was! We hebben opgetreden voor de Sint en zijn 
Pieten en zijn verwend met een klassencadeau. Groep 3A heeft twee vissen gekregen, onze 
grootste wens en groep 3B heeft het poepspel (bah!) en het gorgelspel gekregen voor in de klas. 
Wij zijn er heel erg blij mee. Dank u Sinterklaas! 
Tussen de feestelijkheden door zijn wij met lezen gestart met kern 5. We hebben de eu van jeuk 
geleerd. Met rekenen hebben we, onder andere, voor de eerste keer geoefend met geldsommen. 
Voor de aankomende kerstviering sparen wij schone, glazen potjes (met deksel) met een minimale 
hoogte van 12 centimeter. Een voorbeeld hiervan is een hoge appelmoespot. Graag 2 per kind. 
Alvast bedankt! Graag inleveren wanneer beschikbaar. 
 
Groep 3A: 
Er staan wat veranderingen in de groep te gebeuren. Zoals u weet gaan Fabiënne en Jonas ons 
helaas verlaten. Fabiënne gaat verhuizen naar Frankrijk en Jonas gaat weer terug naar 
Noorwegen. Denkt u aan het inleveren van het vriendenboekje (uiterlijk vrijdag 13 december)? 
Vanaf 16 december krijgen wij er ook een nieuws klasgenootje bij. Haar naam is Jesslyn. Gezellig 
hoor! 
 
Rust lekker uit dit weekend van alle gezellige Sint activiteiten en tot volgende week!  
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
In deze ‘Sintweek’ hebben we maandag, dinsdag en woensdag hard gewerkt en zelfs nog een 
spellingstoets gemaakt. Donderdag was het dan eindelijk zover: 5 december. Heel veel kinderen 
hadden een spelletje meegebracht en zo konden we de tijd prima doorkomen voor we aan de beurt 
waren om Sinterklaas te ontmoeten. We hebben de tafel van 10 opgezegd en de hoofdletters P en 
S voorgedaan. De Pieten konden er niks van! Daarna nog twee dansjes: Linkerbeen, rechterbeen en 
een welkomstdans, want van ‘Dag Sinterklaasje’ houden we niet. 
Maandag start Dani bij ons in de klas. Welkom Dani en veel plezier op school. 
Op Gynzy staat huiswerk klaar. Het is niet verplicht, maar een leuke manier om te oefenen. 
Er is een aparte brief mee naar huis gegaan voor uitleg. 
 
Fijn weekend, juf Danny en juf Henriëtte 
 

 

Groep 5: 
Wat was het een leuk Sinterklaasfeest! Iedereen heeft een mooie surprise gemaakt en gekregen. 
Ook de gedichten waren prachtig. We kijken terug op een gezellige dag! 
Vandaag hebben een aantal kinderen pepernoten gebakken bij Huize Jacobus. Helaas was het niet 
mogelijk om dit met de hele groep te doen. Over een tijdje zijn andere kinderen aan de beurt om 
samen met de ouderen iets gezelligs te doen. 
Voor een knutselwerkje hebben de kinderen een glazen potje nodig. Het zou fijn zijn als deze 
donderdag op school is, uiteraard voorzien van naam! 
Binnenkort hangt ook de intekenlijst weer naast de deur van de klas. We gaan samen zorgen voor 
een heerlijk kerstdiner! 
 
We wensen iedereen een gezellig weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6A en 6B: 
Wat hebben we een gezellig Sinterklaasfeest gehad donderdag! Iedereen had mooie surprises en 
leuke gedichten gemaakt. Het was leuk om te zien wat iedereen er weer van had gemaakt. Van de 
sint heeft groep 6A twee smartgames gekregen en 6B heeft een schaakspel en het spel 
"Regenwormen" gekregen. Daarna hebben we in groep 6A een echte bioscoop van het lokaal 
gemaakt, cool was dat zeg! In groep 6B hebben we na de surprise nog spelletjes gedaan in de 
kring. 
Vandaag hebben we iets langer kunnen slapen en nog even gespeeld met het speelgoed en de 
spellen die de kinderen hebben meegenomen.  
Verder hebben we deze week geoefend met kolomsgewijs aftrekken, optellen met behulp van 
keersommen en coördinaten en schaal. Met spelling hebben we geoefend met werkwoordspelling 
en grammatica. In de taallessen hebben we vooral extra geoefend met woordenschat. 
Huiswerk: samenvatting aardrijkskunde leren (voor de toets op dinsdag 10 december) 
 
Groetjes juf Dyonne, juf Anika, juf Douwina, juf Yvonne en juf Daisy 
 

 

Groep 7: 
Wat was het gezellig de afgelopen week. De chromebooks zijn amper de klas in geweest, maar wat 
hebben we hard gewerkt! Het grote dictee, een escaperoom, een coördinatentekening, 
rekenraadsels om op te lossen wie de chocoladeletters heeft gestolen, de kruidnootjesestafette, 
bouwen met kruidnootjes, zonder handen een kruidnootje eten, etc. En natuurlijk de prachtige 
surprises op 5 dec. Nu is het tijd voor de kerst! Nog 2 weken er tegenaan en dan is het alweer 
vakantie. Na de vakantie zullen wij afscheid nemen van Elize, zij gaat verhuizen naar Frankrijk. 
Maar eerst nog 2 gezellige weken met veel lichtjes en leuke kerstactiviteiten. Heb je een leuke 
waxinelichtjeshouder (met nepkaarsje) of andere kerstversieringen; neem gezellig mee! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag: Aardrijkskunde toets H3 
Denk aan je boekenbeurt. 
Ma 16 dec: toets Licht 
 
Fijn weekend allemaal! 
 

 

Groep 8: 
We hebben weer een leuk Sinterklaasfeest achter de rug. Wat heeft iedereen weer goed zijn best 
gedaan om prachtige surprises te maken. Top!! 
De Sint en zijn Pieten kwamen ook nog heel even in de klas om ons een heel leuk spel cadeau te 
geven. Thirty Seconds junior. Daar kunnen we wel wat mee. 
Op vrijdag hebben we gelijk de kerstboom uit de kast getrokken, zodat we de komende weken 
kunnen leren en werken in kerstsfeer. Met lampjes en glitters en gezellige kerstmuziek. 
We gaan ook weer mooie kerstknutsels maken. Wilt u uw kind volgende week een klein glazen 
(Olvarit) potje meegeven? Ook zijn kerstlichtjes om de klas wat op te leuken altijd welkom. 
Huiswerk: 
Dinsdag 10-12: geschiedenistoets hoofdstuk 2 
Woensdag 11-12: Natuur toets hoofdstuk 2 
Donderdag 12-12: Taaltoets hoofdstuk 3 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 

7-12 Robin Arreman (2009) 6B 

7 Pier Leerling (2012) 3B 

10 Sarah van Es (2011) 5 

10 Freek de Jeu (2008) 8 

11 Jinthe van der Garden (2012) 3A 
 

 

 

 

 

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 
 

 
 

 

 


