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Algemene informatie: 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Donderdagavond 22 december 2022 vieren we het Kerstfeest op school. Dit jaar gaan we het vieren 
met een gezellig kerstbuffet.  
Voor het buffet mag iedereen iets lekkers meenemen voor ongeveer 6/8 personen. Het is wel 
belangrijk dat er diverse gerechten mee genomen worden en daarom willen we de contact-ouders 
van de diverse groepen vragen om te inventariseren welke gerechten u zou willen maken. De vraag 
aan u als ouder is, wilt u uw gerecht doorgeven aan de klassenouder?  
Het Kerstfeest op school begint om 17.30 uur. De deur gaat om 17.15 uur open en het buffet start om 
17.30 uur en duurt tot 18.30 uur. Daarna gaan we met de hele school met onze lampion een kleine 
wandeling maken rond Gogherweide en Huize Jacobus. Om 19.00 uur gaan we weer naar onze eigen 
klas om de spullen op te halen en is het kerstfeest afgelopen.  
Goed om te weten: 
De lampionnen worden op school geknutseld; 
Voor het buffet neemt ieder kind een bord, beker, bakje en bestek mee. Het liefst voorzien van naam; 
Een tas om op donderdagavond de spulletjes mee naar huis te nemen; 
Alle ouders, verzorgers, grootouders, broers en zussen zijn vanaf 18.15 uur welkom op het 
kleuterplein voor een kerstdrankje en hapje.  
 
Wij gaan er een spetterend kerstfeest van maken met elkaar!  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  12-12 * 
Dinsdag  13-12 * 
Woensdag  14-12 * 
Donderdag  15-12 * 
Vrijdag  16-12 Verzending nieuwsbrief 16. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat een spannende tijd was het weer! Gelukkig had Sinterklaas nog tijd om samen met 3 Pieten, in 
een bakfiets, naar school te komen. 2 Pieten waren op een E-scooter en ze waren best hard en stoer 
aan het rijden. Sinterklaas vond het allemaal goed en ze zijn veilig op onze school aangekomen. Ook 
hebben ze een bezoek aan elke klas gebracht waarbij wij een mooie vlieger cadeau hebben gekregen. 
Nu alle cadeautjes uitgepakt zijn en alle kruidnoten bijna op, is het weer tijd voor de Kerstboom. Wat 
ziet het er overal al gezellig en sfeervol uit. Heerlijk weer de Kersttijd!  
Volgende week gaan we allemaal werkjes maken naar aanleiding van Kerstmis. Er is dit jaar weer een 
Kerstbuffet, meer nieuws hierover komt in de weekbrief. De letter van de week is nog de K van 
Kerstboom en het cijfer van de week is de 7.  
Dinsdag 13 december start (juf) Sofie in groep 1-2A, ze komt op dinsdag en op vrijdag en ze studeert 
voor onderwijsassistente. 
Woensdag 14 december valt Demi in in groep 1-2 B, Annemiek heeft haar vrije dag. 
We wensen iedereen een heel fijn weekend en tot maandag. 
 
Groeten van de leerkrachten van groep 1-2. 
 

 
De groepen 3: 
Het Sinterklaasfeest was weer een groot succes! Eindelijk was het dan zover afgelopen maandag. De 
Sint en zijn pieten kwamen op de elektrische bakfiets en elektrische scooters naar de Elckerlyc.  
Dinsdagochtend lekker uitgeslapen en gespeeld, daarna toch echt weer aan het werk. Nog ruim twee 
weken waarin we het gezellig met elkaar gaan maken en we naar het Kerstfeest toewerken. Nog niet 
iedereen heeft een glazen potje meegenomen (formaat pindakaas) willen jullie hier nog even aan 
denken? Om de klas lekker in Kerstsfeer te brengen mogen de kinderen ook Kerstversieringen 
meenemen. 
Afgelopen week hebben we kern 5 afgerond en maken we een begin aan kern 6. De informatiebrief 
over deze kern zal via de email verzonden worden.  
Blok 4 van rekenen is deze week ook afgerond en we zullen maandag starten met het volgende nieuwe 
rekenblok.  
Wat gaat de tijd toch snel en wat een stappen hebben de kinderen al gemaakt sinds het begin van het 
schooljaar. Wij wensen jullie een lekker weekend!  
 
Groetjes de juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Na een gezellig Sinterklaasfeest zijn we nu alweer volop in de Kerstsfeer. Overal in de school en in de 
groepen hangen lampjes. We hebben onze kerstboom helemaal versierd met zelfgemaakt slingers en 
ballen. Het maken van een Lego kerstboompje ging ons ook prima af. Maar vijf minuten was toch net 
iets te kort tijd. De toets van Blok 4 van rekenen is ook weer achter de rug. Met taal hebben we het 
nog over het thema 'nodig'. Wat heb je in huis nou echt nodig. Het is natuurlijk niet zo fijn als je op de 
wc zit en de wc-rol is leeg. De kinderen krijgen vandaag de woordenschat woorden mee zodat u er 
thuis weer lekker mee aan de slag kan. Maandag 19 december staat de toets op het programma. Het 
thema van Atlantis is wel een beetje raar namelijk 'poep'. Maar we weten er al heel wat van! Met 
spelling zijn we de categorieën aan het herhalen. Helaas hebben we woensdag geen gym gehad 
omdat meester Mitchell ziek was.  
 
Allemaal een fijn weekend groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
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Groep 5: 
Na een heel erg leuk Sinterklaasfeest is Sint nu weer terug naar Spanje. Wat zijn erin groep 5 mooie 
surprises gemaakt! Iedereen heeft echt zijn best gedaan! Super! 
Nu gaan we langzaam naar het Kerstfeest. We gaan veel gezellige dingen doen! We gaan donderdag 
22 december genieten van een door ons zelf samengesteld Kerstdiner. 
De communicatie hierover gaat via de Klassenapp. U gaat er binnenkort iets van horen! 
Ook gaan we weer kaarten maken voor onze buurtjes, de bewoners van Huize Jacobus. 
We hebben de klas al helemaal in kerstsfeer gebracht en we beginnen in de ochtend gezellig met “de 
haard” aan. Eerst even werken in ons kerstwerkboekje en dat verder met de lessen! 😉😉 
Voor dinsdag 13 december staat er een toets van Verkeer op het programma. Succes met het 
doorlezen van het oefenblad! 
 
Goed weekend! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
De groepen 6: 
Wat was het een gezellige dag maandag! Iedereen heeft zijn best gedaan op een mooie surprise met 
een passend gedicht. Daarna hebben we nog gezellig puzzels gemaakt en spelletjes gedaan met 
elkaar.  
Deze week heeft groep 6b blok 3 van spelling afgerond en groep 6a heeft de nieuwe categorie van 
blok 4 geleerd, het thee-woord. Ik hoor de 't', maar schrijf 'th' zoals bij bibliotheek, thema en thuis. Bij 
taal hebben we geoefend met de woorden van thema Zeebenen. Zo hebben we o.a. geleerd wat een 
internaat, een schipperskind, tragisch en omkomen is. Ook leren de dit hoofdstuk wat een rijmschema 
is. Dit gaan we gebruiken om ons eigen couplet te schrijven. Tijdens de rekenlessen heeft groep 6a de 
toets van blok 3 gedaan. Ook hebben we zelf verhaalsommen in kerstthema gemaakt. Dat was eerst 
best even lastig, maar we kregen de smaak te pakken! Volgende week gaan we elkaars 
verhaalsommen ook echt maken. Groep 6b is bezig geweest met de laatste lessen van blok 3 en maakt 
volgende week de toets.  
We merken dat de Sint weer vertrokken is, want de klassen en gangen zijn helemaal versierd in 
kerstthema. Samen de boom opzetten en lampjes ophangen, maar ook de eerste knutsels zijn al 
gemaakt. We gaan er iets gezelligs van maken de komende twee weken! 
Huiswerk: 
- 6a: Engelse woordjes  
   Boekenbeurten: 12-12 Noah, 13-12 Amy W., 14-12 Saar, 16-12 Amy K. 
- 6b: Topo Noord-Nederland 
   Boekenbeurten 
 
Huiswerk: 
Groep 6b: dinsdag 13 december, (oefen)toets Topo Groningen, Friesland en Drenthe. 
Boekenbeurten: 
Groep 6b: Tino (12/12), Sofie (13/12), Boaz (14/12), Robin (15/12) en Lola (16/12) 
 
Fijn weekend en groetjes van juf Dyonne, juf Yvonne, juf Celine, juf Bianca en juf Douwina 
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Groep 7: 
Maandag was een supergezellige sinterklaasdag. Wat een prachtige surprises zijn er gemaakt en 
leuke gedichten. 's Middags hebben we een escaperoom gedaan en gezellig spelletjes gespeeld. Nu op 
naar de kerst! 
De school en de klas zijn inmiddels gezellig versierd en de komende 2 weken staan er naast de lessen 
ook gezellige activiteiten op het programma zoals het maken van kerstkaarten en het knutselen van 
lantaarns. We zijn het thema 'Licht' van taal aan het afronden. Volgende week vrijdag mogen de 
kinderen hun eigen 'lichtje' (zaklamp) meenemen. We beginnen deze dag met stil lezen in het donker, 
met je eigen lichtje. 
  
 Huiswerk: 
Boekenbeurten zijn deze week voor Roel, Liene, Karolina, Amy, Lily en Maartje. 
Di inleveren huiswerkblad rijmwerkwoorden/cijferend vermenigvuldigen 
Ma 19 dec: taaltoets Licht 
 
Fijn weekend! 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
De Sint is inmiddels weer goed aangekomen in Spanje. Daarom maar snel de kerstboom opgezocht en 
weer in vol ornaat in de klas gezet. Gezellig hoor al die lichtjes. 
Naast al deze gezelligheid wordt er natuurlijk ook hard gewerkt. Zo waren we bij rekenen bezig met 
coördinaten, best nog lastig! 
Gelukkig mogen we dit schooljaar (op donderdag 22 december) wel weer kerst vieren in de avond, met 
een kerstdiner in de klas. U kunt via de klassenouders opgeven wat uw kind meeneemt voor die avond. 
Huiswerk: 
Woensdag 14-12: Topo toets Afrika 
Vrijdag 16-12: Werkboekje breuken (geel), werkblad 3 en 4 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 
9 december Yousef Zarour (2015) 4 
10 Sarah van Es (2011) 8 
11 Jinthe van der Garden (2012) 6 A 
13 Reem Setrallah (2015) 3 A 
14 Caelen Mooijekind (2011) 8 
15 Sven van Klink (2015) 3 A 

 

 
 

 

 


