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Algemene informatie: 
 

Net niet……. 
We hebben een hectische week achter de rug wat betreft de groepsbezetting. Niet Covid, maar de 
griep sloeg toe in de leerkrachtengroep. Met heel veel passen en meten konden we de groepen bezet 
houden. Een pluim voor alle invallers, want enkele collega’s hadden thuis zelf een kind zitten omdat 
de groep van hun kind huiswaarts is gestuurd. 
Vanochtend helaas de druppel over de bekende rand van de al volle emmer: een vroege ziekmelding 
waardoor ik ouders heb moeten vragen hun kind thuis te houden. Mijn bericht is prima gelezen. 
Slechts drie gezinnen hadden het bericht nog niet gezien. Een groot compliment voor groep 6! 
We gaan nog twee spannende weken tegemoet. Ik wil u vragen meerdere keren per dag PARRO te 
lezen en dagelijks iemand achter de hand te houden voor de eventuele opvang van uw kind(eren). 
We weten nog niet wat de persconferentie van dinsdag a.s. ons zal brengen. Maar wat de uitslag ook 
zal zijn: iedereen moet zo vlak voor de kerstvakantie alle zeilen bijzetten! 
Houd vol, wees verstandig en alert. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      
Kerst 2021. 
Dit jaar zal het kerstfeest iets anders gaan dan we gewend zijn. Wij willen het zekere voor het 
onzekere nemen en plannen ons kerstfeest daarom een week eerder dan normaal. Aangezien ‘alles’ 
om 17.00 uur sluit, kiezen wij ervoor om ons kerstfeest te vieren in de vorm van een lunch. Dit houdt 
in dat iedere leerling volgende week donderdag 16 december iets lekkers maakt en meeneemt om 
samen met de klas te delen. Probeer bij het klaarmaken van de hapjes zoveel als extra rekening te 
houden met de hygiëne m.b.t. Covid (Onderzoek wijst uit dat via voedsel nauwelijks of geen 
overdracht plaatsvindt, maar extra aandacht kan zeker geen kwaad!). De hapjes kunnen de kinderen 
's ochtends al mee naar school nemen. Mocht u graag een warm hapje willen verzorgen, dan mag dit 
ook om 12.15 uur gebracht worden bij het hek. Mocht uw kind allergieën hebben, dan is het handig 
om een eigen trommeltje met hapjes mee te geven.  
Voor de kleutergroepen en groep 3 wordt gezorgd voor bordjes, bekers en bestek. De groepen 4 t/m 
8 nemen dit zelf mee naar school. In de klassenapp van de groep van uw kind, kunt u aangeven welk 
hapje u verzorgt. De klassenouder zal dit coördineren.  
De schooltijden blijven gewoon hetzelfde voor deze dag.  
We gaan er een hele gezellige week van maken met leuke knutsels, kerstkaarten en heerlijke hapjes.  
 
Groetjes,  
De kerstwerkgroep  
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Weekagenda: 
 
maandag  13-12 * 
dinsdag  14-12 Informatiebijeenkomst Atlantis (digitaal). 
woensdag  15-12 Korte bouwvergadering na schooltijd. 
donderdag  16-12 Kerstlunch! 
vrijdag  17-12 Verzending nieuwsbrief 15. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Inmiddels is de klas veranderd in een gezellige kerstklas. Kerstbomen, lichtjes en zelfs in een groep is 
een arrenslee te vinden.  
Deze week hebben wij kerstbomen gemaakt en kerstballen versierd. Volgende week gaan wij lekker 
verder om met het thema Kerst te knutselen. 
Het cijfer van de week is de 7, misschien ook leuk om dit thuis eens te oefenen. De letter van de week 
is de k van Kerst. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
 
Fijn weekend allemaal en tot volgende week. 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Wat een gezellige sfeer hangt er in de groep, heel fijn zo met elkaar op weg naar Kerst! Over veel 
lessen zit deze periode een 'kerstsausje' en ook de klas is een heuse 'kerstzone' volgens de kinderen.  
Nog niet iedereen heeft een glazen potje meegenomen, graag voor woensdag meenemen! (Misschien 
zijn er nog kinderen die extra potjes kunnen meenemen?) Ook een waxinelichtje op batterijen mag 
komende week mee, deze komt weer mee naar huis. 
Deze week hebben we de ie van ziek, de l van lijm en de ou van hout geleerd. Met rekenen hebben we 
met geld gerekend, best lastig! Ook oefenen we flink met de bussommen en het splitsen. Tijdens de 
gymlessen met meester Mitchell, wordt er ook nog eens flink geoefend met koprollen en 
touwklimmen, toppertjes! 
 
Heel fijn weekend! 
juf Hanna en juf Danny, 
 

 
Groep 4: 
De school is alweer helemaal in kerstsfeer. En onze klas is ook al steeds gezelliger aan het worden. 
Natuurlijk zijn we ook lekker aan het werk geweest. Wat zijn er bij de bakker toch veel lekkere dingen 
te koop. Door de lessen uit Atlantis weten we dat er uit elke streek wel een andere lekkernij komt. We 
weten nu ook goed het verschil tussen een mening en een feit. Met rekenen leren we nu om handig en 
snel snoep te tellen door de tafels te gebruiken. Best moeilijk. We kijken uit naar het kerstfeest op 
school. Dat zal dit jaar vast ook weer gezellig worden. Allemaal een fijn weekend! Groetjes juf Aukje 
en juf Carla 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
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De groepen 5: 
Er is weer hard gewerkt deze week. Taal thema Dierentuin hebben wij afgesloten met een toets. 
Volgende week starten wij met een nieuw thema: noodweer.  
Met Natuur en Techniek hebben wij de stof van hoofdstuk 2 nog eens herhaald en sluiten het volgende 
week woensdag af met een toets. De kinderen hebben de samenvatting en moeilijke woorden mee 
naar huis gekregen. Verder hebben wij met Staal Spelling een nieuwe categorie geleerd, het komma’s 
woord. De regel is: eerst de komma, dan de s, zoals in auto’s, kilo’s, etc. 
De Grej Of The Day ging deze week over onweer. Wij hebben geleerd dat je je bij onweer heel erg klein 
moet maken en niet onder bomen moet schuilen. Voor iedere drie seconden die het duurt voordat je 
de donder hoort, is de onweersbui een kilometer bij je vandaan. Tot slot hebben wij lekker geknutseld 
in het thema kerst. We hebben mooie kerstslingers gemaakt en een waxinelichthouder. Al met al weer 
een leerzame en gezellige week dus.  
Huiswerk:  
Tafels oefenen; 
Samenvatting Natuur/techniek leren voor de toets van woensdag 15 december;  
 
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
 

 
Groep 6: 
Inmiddels staat er een grote kerstboom in de klas en branden er overal lichtjes. Jullie hebben goed 
geholpen met versieren. 's Ochtends starten we met een kerstmuziekje en ons kerstwerkboekje. 
Gezellig hoor! 
We hebben deze week blok 3 van spelling afgemaakt. Volgende week maken we de toets. Er kan ook 
thuis nog geoefend worden in Gynzy. Niet alle lessen van blok 3 zijn in Gynzy gemaakt. Dit verschilt per 
leerling. 
We lezen tijdens rekenen een kaart en veldcoördinaten en schaal worden geïntroduceerd. De les van 
Atlantis gaat deze week over "Plaatjes maken met licht". Hoe ging dat vroeger, fotograferen? En hoe 
doen we dat nu? We lezen over de Camera Obscura en over fotorolletjes. Volgende week lezen we 
over de stoommachine. Ook dan gaan we terug in de tijd. Zo combineren we Atlantis en Geschiedenis. 
Een van de bronnen van taal gaat over de tragische scheepsramp met de Titanic. Nu begrijpen we de 
titel "De zee geeft en de zee neemt". We lezen ook over schipperskinderen die naar een internaat 
gaan. 
Geen huiswerk deze week. Volgende week gaat er weer een huiswerkblad mee. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Sinterklaas is uitgezwaaid en de kerstsfeer is binnengehaald. 's Ochtends beginnen we bijna in het 
donker, alleen de kerstlampjes aan en op het digibord een knapperend haardvuurtje. Langzamerhand 
komt de kerstsfeer steeds meer binnen in de groep! 
We hebben deze week kennis gemaakt met het lijdend voorwerp, het uitrekenen van het gemiddelde, 
de toendra en de taiga, we hebben kerstliedjes gespeeld met de boomwhackers, met behulp van 
slingers en kraspapier hebben we met de hele groep een kerstboom gemaakt voor het prikbord, we 
hebben naamboompjes geknipt en heerlijk gelezen in het donker met de meegebrachte lichtjes. 
Vervelen?? Dat woord kennen we niet in groep 7! 
 
Ook zijn alle boekenbeurten verdeeld. Na de kerstvakantie gaan we daarmee beginnen. Veel plezier 
met het lezen en voorbereiden. 
 
Volgende week gaan we de klas nog meer aankleden in kerstsfeer en natuurlijk hard aan het werk! Wij 
wensen juf Dyonne veel beterschap en hopen haar volgende week weer te zien. 
 
Huiswerk: 
Di; huiswerkblad 'licht' inleveren 
Woe: taaltoets 'licht' 
Op zoek naar een leuk boek voor de boekenbeurt. 
 
Fijn weekend! 
Groetjes van de juffen! 
 

 
De groepen 8: 
Wat fijn dat groep 8A deze week ook weer naar school mocht. Zij hebben het sinterklaasfeest, met 
surprises, vrijdag onder de kerstboom gevierd, want we zijn alweer aardig in de kerstsfeer. Er hangen 
gezellige lampjes door de hele school, de kerstboom staat in de klas en er wordt flink gekleurd en 
geknutseld. 
Bij rekenen zijn we o.a. aan de slag gegaan met coördinaten en hebben we alvast kennis gemaakt met 
de X-as en de Y-as. We hebben een Engelse kerstpuzzel gemaakt en bij Atlantis werken we aan het 
thema industrie. We hebben deze week o.a. gelezen hoe frisdrankverpakkingen gemaakt worden. 
Afgelopen vrijdag hebben we de taaltoets over het thema ‘Ruimte’ gemaakt.  
Huiswerk: 
Woensdag 15-12: Aardrijkskundetoets Hoofdstuk 2 
Donderdag 16-12: Toets Engels hoofdstuk 4 t/m 6 
Vrijdag 17-12: Huiswerkboekje rekenen 
 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(n): 
10-12 Sarah van Es (2011) 7 
11 Jinthe van der Garden (2012) 5A 
13 Reem Setrallah (2015) 1/2A 
14 Caelen Mooijekind (2011) 7 
15 Sven van Klink (2015) 1/2C 

 

 
 


