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Nieuwsbrief 2019- 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Kerstgroet. 
We hebben gisteren weer een fantastisch kerstfeest gevierd. Alle kinderen hebben heerlijk hapjes 
meegenomen en zagen er feestelijk uit. Ook de afsluiting op het plein was – ondanks de regen – een 
succes met onze ‘Elckerlyc-kerstband’ 
Naast de inbreng van de kinderen en hun ouders, gaat onze speciale dank uit naar de vele hulpouders 
en de leden van de ouderraad! 

Fijne feestdagen! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                        
Weekagenda: 
 

maandag  06-01 * 

dinsdag  07-01 * 

woensdag  08-01 * 

donderdag  09-01 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  10-01  Verzending nieuwsbrief 15. 

 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Afgelopen woensdag hebben wij met de groepen 7 en 8 gezelschapsspelletjes gespeeld. Het was erg 
leuk en iedereen deed erg goed mee. 
Gisteren hebben wij genoten van een heerlijk, uitgebreid en afwisselend Kerstdiner. Wat heeft 
iedereen zijn best gedaan om iets lekkers mee te nemen en wat zagen jullie er feestelijk uit! 
Vandaag hebben wij alle Kerstspulletjes weer opgeruimd zodat wij na de vakantie weer fris kunnen 
beginnen. 
Na de vakantie starten wij met 3 kleutergroepen. Wij hebben afscheid moeten nemen van onze 
oudste kleuters en wensen hen veel plezier bij juf Fabiola en juf Judy. 
Het thema is "Uitvinden". Mochten jullie in de vakantie nog iets uitgevonden hebben of ergens 
naartoe geweest zijn waar iets uitgevonden wordt, laat het ons weten en zien. 
De letter van de week is nog de letter a van appel. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom. 
Na de vakantie starten Mirza, Jolie, Yousef, Sven, Adam en Reem bij ons in de groepen 1.  
Wij wensen ze veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijne vakantie allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 

De laatste loodjes richting Kerst, maar wat hebben we weer een gezellige week met elkaar gehad!  

We hebben heerlijk gezongen, gedanst en geknutseld. Vorige week hebben we prachtige 
'sneeuwbollen' en gezellige lichtjes gemaakt voor op tafel. Woensdagmiddag hadden we een 
spelletjesmiddag. Donderdag was het eindelijk zover... We hebben een heel gezellig kerstfeest met 
elkaar gevierd. Iedereen zag er prachtig uit en wat hebben we gesmuld van de heerlijke hapjes die 
iedereen had meegenomen. Wij willen alle ouders heel erg bedanken voor de heerlijke hapjes! 

We hebben ook nog hard gewerkt aan het afronden van kern 5 van VLL en blok 4 van rekenen. De 
doelenposter van het nieuwe blok van rekenen hangt weer op de deur en de ouderbrief van kern 6 
heeft u via de mail ontvangen. 

En nu… een welverdiende vakantie! Rust lekker uit en geniet van deze twee weken vrij. Af en toe 
even lezen of voorlezen dan blijven de letters, ook in de vakantie, goed in je hoofd. Het oefenboekje 
hebben de kinderen vandaag meegekregen. Al is er natuurlijk niets leukers dan een echt boek! 

Wij wensen iedereen heel gezellige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Tot in 2020! 

Juf Aukje, juf Carla en juf Demi 

 

 

Groep 4: 
Deze week hebben we lekker gewerkt aan de laatste lessen van 2019. We zijn ook flink creatief 
bezig geweest met de kerstlichtjes, schudbollen, kerstkaarten en tekeningen, gezellig hoor! 
We zijn wel geschrokken van het bericht dat Floors moeder in het ziekenhuis ligt, een aantal 
kinderen wist hier al veel van en het kwam dus regelmatig even ter sprake in de groep, we hebben 
hier alle ruimte voor geven en het was fijn om er met elkaar over te praten. We wensen Floor, haar 
vader en hun familie heel veel sterkte en hopen dat het snel weer wat beter gaat met Floors 
moeder. 
Donderdagavond was het dan eindelijk zover; het lang verwachtte kerstfeest op school, wat zagen 
jullie er fantastisch uit en het was smullen met al die heerlijke hapje en drankjes! Vandaag hebben 
we alles weer opgeruimd en zijn wij, de juffen en de klas helemaal vakantie klaar! Ook een klein 
feestje gevierd om afscheid te nemen van juf Henriëtte, het was superleuk met haar in de groep en 
hopen haar weer terug te zien als we naar groep 8 gaan (!?!) 
Wij willen jullie nogmaals een hele fijne vakantie wensen, lekker uitrusten, gezellige feestdagen en 
zien jullie weer terug in het nieuwe jaar! 
 
Juf Henriëtte en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Na een gezellig en sfeervol kerstdiner is het nu tijd voor vakantie! We hebben hard gewerkt en de 
vakantie zeker verdiend! We wensen iedereen fijne feestdagen en zien de kinderen graag terug op 
maandag 6 januari! 
 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6A en 6B: 
We hebben een enorm gezellige laatste week van het jaar gehad samen. We hebben nog wel 
gewerkt, zo hebben we met spelling bijvoorbeeld het voegwoord geleerd. Met taal zijn we gestart 
met het nieuwe hoofdstuk 'Ondergronds'. We hebben het gehad over gerichte vragen stellen en 
bepalen of een tekst geschikt is voor je, interessant! Groep 6b start na de kerstvakantie met een 
nieuw blok van spelling en het nieuwe thema van taal. Met rekenen hebben we blok 3 afgesloten. 
Verder zijn we lekker met kerst bezig geweest door liedjes te zingen, te knutselen, spelletjes te 
spelen, te filosoferen en alles klaar te zetten voor het diner van donderdag. Heerlijk gegeten 
hebben we en mooi gezongen buiten! Vandaag hebben we nog het een en ander opgeruimd en 

lekker om 12 uur een welverdiende (huiswerkvrije 😉) vakantie. Heel veel plezier en fijne 
feestdagen! 
 
Groetjes van de juffen van groep 6! 
 

 

Groep 7: 
En dat zit 2019 op school er op! De eerste 15 weken van groep 7 zijn voorbij gevlogen. De 
afgelopen week stond natuurlijk helemaal in het thema kerst; we hebben gerekend over kerst, 
kerstkaarten gemaakt, gezongen bij de buren van Wijdezorg Jacobus, schudpotjes gemaakt, 
spelletjes gedaan met de kleuters, geschiedenisles over kerstmis gehad van juf Marja en natuurlijk 
gisteravond genoten van het kerstdiner. Wat een leuke week was het weer.  
Helaas hebben we nu ook afscheid genomen van Elize. Lieve Elize, veel plezier in Frankrijk en 'au 
revoir'.  
 
In 2020 gaan we starten met de boekenbeurten. Ook gaan we beginnen aan het nieuwe 
taalhoofdstuk 'Flits'. Het huiswerk voor de kerstvakantie heeft ook hier mee te maken! 

• Oefenen voor de boekenbeurt. Xander, Robbin, Omneya en Dione zijn na de vakantie aan 
de beurt. 

• Maak een foto met een optische illusie erin. (We hebben in de klas al voorbeelden met 
elkaar bekeken en ook op google zijn er genoeg te vinden). Mail deze foto naar juf Marian: 
marianvanklink@ssba.net .  

Geniet lekker van de vakantie, gezellige feestdagen, laat je niet verrassen/verassen door het 
vuurwerk en maak een mooie start in 2020. Tot maandag 6 januari! 
 
Groetjes juf Karin en juf Marian 
 

 

Groep 8: 
We hebben een gezellige kerstweek achter de rug.  Allereerst hebben we nog hard gewerkt aan de 
rekentoets. We hebben ook kaarten gemaakt voor de bejaarden, we hebben schud-potjes met 
sneeuw gemaakt en Dunya en Britt hebben ons laten knutselen met pasta in de vorm van strikjes. 
En we sloten natuurlijk traditiegetrouw weer af met het kerstdiner op school en daarna 
gezamenlijk zingen bij een mooi verlichte kerstboom op het plein. Op vrijdagochtend moest er 
natuurlijk samen opgeruimd worden. Sky en Abel trakteerden ons nog op een sportieve gymles. 
Terug in de klas hebben we nog een spelletje gedaan en om 12.00 uur mocht iedereen naar huis 
om te gaan genieten van de kerstvakantie. 
 
Fijne Kerstvakantie, geniet van de feestdagen met elkaar,  
Groeten van Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 
December   

20 Teije van Klink (2011) 4 

20 Ryan List (2012) 3A 

21 Sky Koedam (2007) 8 

22 Shayla Belkasmi (2013) 1/2B 

25 Wick Loos (2010) 5 

26 Zoey van Kralingen (2014) 1/2B 

28 Elin Koek (2009) 6B 

30 Bloem Loos (2008) 8 

30 Aiden van Zuijlen (2011) 4 

31 Thijs Krijgsman (2010) 6B 

Januari   

1 Fatema Al Osman (2012) 1/2B 

1 Omar Al Osman (2009) 6A 

2 Amy Huigsloot (2010) 7 

4 Nora Koch (2015) 1/2A 

6 Jonas Koch (2012) 3A 

7 Douae Soulimani (2008) 8 

8 Dyon van Muyden (2010) 6A 

8 Nikki van Oers (2010) 6A 

10 Fedde Hartog (2015) 1/2B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van derden: 
Activiteiten in de kerk: 
De kerstvakantie is begonnen, de kerst komt eraan. Dinsdag 24 december is er om 19.00 uur een 
gezinsviering in de Petruskerk. Little Stars zingt en pastoor Glas zal de viering voorgaan. De 
kinderen worden tijdens het evangelie uitnodigt om in het midden te komen zitten, hiervoor mogen 

zij een kussentje meenemen naar de kerk. Voor de kleinste kinderen is er 
crèche geregeld.   
 
 
Op tweede kerstdag om 14.00 uur is er kindje wiegen in de Mariakerk, 
Pastor Onelplein. We gaan dan luisteren naar het kerstverhaal, liedjes 
zingen en een knutsel maken.  
 
Hopelijk zien we jullie dinsdag en donderdag.  
Namens de werkgroep kinderkerk. 
 
 

 
 

 


