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Algemene informatie: 

 
Kerstbomen actie van de Rotary. 
De Rotaryclub gaat  op 7 plaatsen in Roelofarendsveen, Oude en Nieuwe Wetering kerstbomen neerzetten 
om de ouderen een beetje op te vrolijken in deze donkere tijd. Een aantal klassen van de basisscholen uit de 
gemeente gaat kerstknutsels maken om erin te hangen. De bovenbouwgroepen van de Elckerlyc gaan de 3 
kerstbomen in de tuin van de Jacobus versieren met hun zelfgemaakte knutsels. 
Kerstviering. 
Ons kerstfeest start dit schooljaar op donderdagmiddag 17 december 
met een groep doorbroken spelletjesmiddag.  
Zoals u waarschijnlijk al gelezen heeft, vieren wij het kerstfeest dit jaar 
niet 's avonds, maar op vrijdagochtend 18 december in de vorm van 
een ontbijt. LET OP: de school begint gewoon om 08.30 uur (geen 
inloop dus!) 
De kinderen hoeven zelf geen eten en drinken voor het ontbijt mee te 
nemen. Dit zal worden verzorgd door school. Wel moeten ze hun 
10'uurtje en lunch meenemen. Met de eventuele allergieën van uw 
kind wordt rekening gehouden. Mocht u het toch prettig vinden om zelf 
iets mee te geven, neem dan even contact op met de groepsleerkracht. 
De groepen 1 t/m 4 hebben een bord, beker, bakje en lepel nodig. De 
groepen 5 t/m 8 hebben daarnaast ook mes en vork nodig.  
De kinderen mogen in hun mooiste kerstoutfit naar school komen. Ook 
mogen ze een waxinelichtje op batterijen (voorzien van naam) meenemen. Voor de rest van de dag maken 
we er een feestelijke dag van en eindigen wij met een kerstbioscoop. Om 14 uur start de kerstvakantie.  
Wij wensen iedereen alvast een vrolijk kerstfeest.  
Gevonden voorwerpen. 
In de kerstvakantie wordt de school extra schoongemaakt. Ook worden de gevonden voorwerpen van deze 
periode opgeruimd: een bruikbaar deel gaat naar de kringloop en de rest in een kledingverzamelcontainer. 
Vraag uw kind om volgende week vrijdag nog eens goed rond te kijken in de gangen van de school! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                   
Weekagenda:  
 
maandag  14-12  
dinsdag  15-12 Teamvergadering na schooltijd. 
woensdag  16-12  
donderdag  17-12 Spelletjesmiddag. 
vrijdag  18-12  Kerstontbijt vanaf 8.30 uur, start kerstvakantie om 14.00 uur.    

Verzending nieuwsbrief 15. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Inmiddels hebben wij de eerste kerstweek achter de rug. De kinderen hebben mooie kerststerren 
gemaakt en boompjes versierd om de klas in Kerststemming te brengen. 
Wij hebben diverse kringactiviteiten uitgevoerd in het thema Kerst. Zowel taal als rekenen komt 
daarbij aan de orde. Volgende week gaan wij filosoferen over de Kerst aan de hand van een aantal 
denksleutels (bijvoorbeeld Wat zie je nooit in de Kerstboom of bedenk 5 vragen waarbij het antwoord 
Kerstbal is) 
De informatie over onze kerstviering is in het algemene stuk in deze nieuwsbrief te lezen. 
De letter van de week is de a van appel. Spulletjes voor de lettermuur zijn  
van harte welkom. Op donderdag 17 december mogen de kinderen  
een gezelschapsspelletje meenemen omdat wij dan een spelletjesmiddag  
organiseren. 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend. 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Deze week hebben wij de letters ou van hout en uu van vuur geleerd. Volgende week gaan wij kern 5 
herhalen en toetsen. De kinderen hebben een oefenboekje mee naar huis gekregen.  
Met rekenen zijn wij veel bezig met sommen tot 10, het samenvoegen van tientallen en eenheden (10 
en 4 is 14), splitsen en doen wij oefeningen met de getallenlijn en getal volgorde.  
Het dictee hebben wij een sneeuwballendictee gedaan. De kinderen kregen een wit blaadje met een 
woord erop. Dit woord moesten zij lezen en opschrijven. Daarna mochten ze er een prop (sneeuwbal) 
van maken en door de klas gooien. Vervolgens mochten ze een sneeuwbal van de grond pakken, het 
woord lezen en opschrijven. Deze bewegende/spelende manier van dictee vonden zij erg leuk!  
Verder hebben wij mooie kerststerren geknutseld. De tijd rondom kerst is voor veel ouderen een extra 
moeilijke periode, zeker dit jaar. Daarom gaan wij volgende week kerstkaarten maken voor de 
ouderen.  
 
Op donderdag 17 december gaan wij groep doorbroken spelletjes doen en vrijdag 18 december 
hebben wij een kerstontbijt en maken we er een vrolijk kerstfeest van.  
 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
De boom staat, het haardvuurtje knettert, kerstliederen klinken en de lichtjes branden. Het is bijna 
Kerstmis! We hebben kerstkaarten met wensen geknutseld en geschreven voor de bewoners van 
Wijdezorg. Ook hebben we een sfeerlichtje voor op tafel versierd. We werken uit een kerstwerkboekje 
en zelfs de gymlessen staan in het teken van kerst. We hebben ook nog lekker gewerkt! Zo hebben we 
de thema’s van rekenen en taal afgerond met een toets. De kinderen hebben de tafels die zij moeten 
kennen meegekregen op een spiekstrookje, nu nog uit het hoofd leren! Na de vakantie starten we 
lekker fris en fruitig aan de nieuwe thema’s. Zie voor informatie over het kerstontbijt het algemene 
stukje! Willen jullie vrijdag een grote tas meenemen om al de spullen in mee naar huis te nemen? 
 
Groep 4b: Donderdag is Luuk nog een dagje komen wennen. Na de vakantie zal hij volledig starten in 
de groep. Gezellig! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna 
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Groep 5: 
Deze week hebben we hard gewerkt en ook iedere dag geknutseld aan de kaarten voor de bejaarden. 
Ook hebben we leuke versieringen gemaakt die worden opgehangen in de Kerstboom. Zo vergeten we 
ook de oudere mensen niet! 
Volgende week donderdagmiddag gaan we gezellig spelletjes doen, en vrijdag gaan we ontbijten op 
school. Dit alles helemaal in kerststijl! In het algemene stuk staat wat de kinderen hiervoor mee 
moeten brengen.  
De kinderen mogen nog een waxinelichtje met een batterij erin mee naar school nemen om op tafel te 
zetten.  
 
Huiswerk: 
Woensdag 16 december: Toets over het thema Inuit 
Dinsdag is er geen overhoring van de tafels. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Inmiddels is de hele school en ook de klas omgetoverd in kerstsfeer. Het ziet er erg gezellig uit! Jullie 
hebben goed geholpen om de kerstboom in elkaar te zetten en te versieren. We zijn gestart met het 
maken van mooie kerstkaarten voor de ouderen. Vrijdag maken we een lantaarntje en zijn er veel 
kinderen die een "foute" kersttrui aan hebben gedaan. De plannen voor volgende week staan in het 
algemene stukje in de nieuwsbrief over Kerst. Vergeet niet (het liefst op donderdag) bord, beker en 
bestek mee te nemen. Dan kunnen we die dag alvast de tafels dekken voor het kerstontbijt. 
Begin van volgende week maken we van rekenen de toets van blok 3. Jullie hebben goed geoefend, 
dus dat gaat vast lukken. De taallessen gaan onder andere over het riool. Wat daar allemaal in terecht 
komt? Poep, plas, drek en nog veel meer. En we vragen ons af of je ook onder de grond kunt wonen? 
Tijdens grammatica oefenen we met de voegwoorden. De geschiedenisles van deze week gaat over de 
opstand van de slaven. 
Huiswerk: kopieerblad rekenen. Inleveren uiterlijk dinsdag 15 december. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
Gezellig, de kerstboom staat weer in de klas! We zijn deze week bezig geweest met het knutselen van 
kerstkaarten voor de bewoners van Huize Jacobus. De Rotery heeft voor een aantal kerstbomen 
gezorgd bij o.a. ook Huize Jacobus. Hiervoor maken we gezellige kerstknutsels die we er volgende 
week ook in gaan hangen. Natuurlijk hebben we ook hard gewerkt. Tijdens rekenen gingen we verder 
met het cijferend vermenigvuldigen en procenten. Tijdens spelling is het leidend voorwerp 
geïntroduceerd in groep 7B. Groep 7A krijgt dit nog. Zij hebben vooral geoefend met 
werkwoordspelling, leenwoorden en komma's. 
Volgende week helaas geen kerstdiner in de avond, maar wel een heel gezellig kerstontbijt op 
vrijdagochtend, verzorgd door school. Graag eigen bord, beker en bestek mee naar school nemen. Op 
donderdagmiddag gaan we groep doorbroken spelletjes doen. Groep 7 gaat samen met de kleuters. 
 
Huiswerk:  
7A: Dinsdag 15-12 werkblad werkwoordspelling vt klankvaste werkwoorden 
7B: Dinsdag 15-12 toets aardrijkskunde 
 
Groetjes van de juffen! 
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Groep 8: 
Onze klas is inmiddels gezellig in de kerstsfeer versierd. We zijn druk bezig met het maken van 
kerstkaarten voor de bejaarden en we doen ook mee aan de kerstbomen actie van de Rotary.  
Kortom we zijn goed bezig!! 
Daarnaast zijn de spreekbeurten ingedeeld en is het overzicht daarvan inmiddels mee naar huis 
gegaan. 
Op woensdag zijn er leerlingen op bezoek geweest bij het Bona Ventura college in Leiden.  
Huiswerk:  
Dinsdag 15-12: Geschiedenis hoofdstuk 2 leren 
Donderdag 17-12: Engelse woordjes les 7 leren 
Vrijdag 18-12: Een bord, beker, vork en een mes, bakje met lepel meenemen 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
11-12 Jinthe van der Garden (2012) 4A 
13 Reem Setrallah (2015) 1/2A 
14 Caelen Mooijekind (2011) 6 
15 Sven van Klink (2015) 1/2C 
17 Tim Leeflang (2008) 8 
17 Justin Vasilda (2010) 7A 
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Kerstbomen versieren. 
 
Zaterdag 12 december gaan we vanuit onze club een aantal grote kerstbomen plaatsen. Deze 
komen te staan op plekken waar ouderen wonen. Zo kunnen we ook de ouderen mensen, die veel 
thuis zijn, een beetje licht en vrolijkheid brengen in deze donkere tijd.  
De bomen zijn 4 meter hoog, krijgen van ons lichtjes, slingers en wat ballen. Vanuit enkele scholen 
zijn er klassen die kerstknutsels maken, maar er is voldoende plaats voor meer (zelfgemaakte) 
kerstballen en/of knutsels. We willen daarom alle kinderen uitnodigen om iets te maken, of iets van 
thuis zelf in de bomen te hangen.  
 
De bomen staan op de volgende plaatsen: 
 

- In de tuin bij Hospice Amandi op Nieuwe Wetering  
- In de tuin bij de Arendshorst 
- 3 bomen in de tuin bij Huize Jacobus 
- In de tuin bij de Googherweide 
- In de tuin aan het water bij het Hof van Alkemade 

 
Namens alle ouderen, bedankt voor jullie hulp en mooie feestdagen alvast! 
 
Groet, 
Rotaryclub Roelofarendsveen 
 

 
Kerstmis in de kerk? 
 
Met Kerstmis vieren wij dat Jezus geboren is in Bethlehem. En dat is groot nieuws. Maar dit jaar 
kunnen we niet naar de kerk om dat te vieren. Ook is er geen kindje wiegen zoals vorige jaren. Dat 
vinden wij heel jammer en daarom hebben wij een ander plan bedacht. 
We gaan op YouTube!  Want de parochie heeft een eigen kanaal: tv.rkgroenehart.nl.  
Op 24 december kun je daar om 19.00 uur kijken naar de gezinsviering mét een kinderkoor. 
Op 25 december om 12.00 uur is er film te zien: ‘Kindje wiegen – de film’.  
Als je op die tijd niet kunt kijken, is dat niet erg. Je kunt ook nog later terugkijken. 
 
En in of om de kerk van jouw dorp is er ook iets te beleven. Er is geen viering, maar wel een mooie 
kerststal, of iemand die het kerstverhaal vertelt. Je kunt ernaartoe gaan en een kaarsje aansteken. 
Allemaal zo veilig mogelijk voor iedereen. Wat is dan allemaal te doen? Dat kun je vinden op 
www.rkgroenehart.nl 
 
Ik wens jullie een heel goed kerstfeest. Dat de geboorte van Jezus ons blij mag maken. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Annet van Scheppingen 
(medewerkster secretariaat HH. Clara & Franciscus Federatie) 

 
 

http://www.rkgroenehart.nl/

