
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 
 

Kerstgroet. 
Wat was het Kerstfeest weer fantastisch! De 
kinderen hadden wederom de heerlijkste hapjes 
en drankjes meegenomen. Gelukkig kon de 
lampionnenoptocht (ondanks de regen) doorgaan 
met als klapstuk het optreden in “De Jacobus” 
waar we met elkaar kerstliedjes hebben gezongen 
voor de bewoners. 
Speciale dank ook aan de leden van de ouderraad 
en de hulpouders die ons enorm hebben geholpen 
voor, tijdens en na het kerstfeest! 
Namens Medezeggenschapsraad, ouderraad en 
team wens ik jullie allemaal fijne dagen toe en een 
voorspoedig, gezond en gelukkig 2023! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 
Oudercafé 2023. 
In het nieuwe jaar 2023 is het weer zover.  
Het oudercafé op woensdagavond 25 januari. 
U bent van harte welkom. Save the date!  
Verder info volgt na de kerstvakantie. 
Alvast fijne feestdagen en hopelijk tot dan! 
 
Werkgroep Oudercafé. 
Esther, Jessica, Merel, Carla, Demi en Douwina. 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  09-01 Welkom in 2023! 
Dinsdag  10-01 * 
Woensdag  11-01 * 
Donderdag  12-01 Teamoverleg (na schooltijd). 
Vrijdag  13-01 Verzending nieuwsbrief 18. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij nog heerlijk genoten van de Kerstsfeer bij ons in de groep. Het starten van de 
dag met een haardvuur en Kerstliedjes was ontzettend fijn. 
Afgelopen woensdag hebben wij afscheid genomen van juf Annemarie in groep 1/2B. Haar 
stageperiode zit erop. 
Donderdagavond hebben wij genoten van een heerlijk Kerstdiner. Iedereen zag er mooi uit en wat 
hadden jullie lekkere dingen meegenomen. De lampionnenoptocht was een superleuke afsluiting. 
Ontzettend leuk dat veel ouders ook op het plein aanwezig waren om goed in de Kerststemming te 
komen. 
Vandaag hebben wij de Kerstspullen allemaal weer opgeruimd zodat wij in het nieuwe jaar weer fris 
en vrolijk kunnen beginnen. 
 
Fijne feestdagen en een spetterende jaarwisseling. 
De Kleuterjuffen 
 

 
De groepen 3: 
Wat hebben we genoten van deze gezellige laatste week voor de kerstvakantie. Donderdag hebben we 
fijn met elkaar kerst gevierd. Iedereen zag er prachtig uit en wat hebben we gesmuld van de heerlijke 
hapjes die iedereen had meegenomen! Wij willen de klassenouders en ouders heel erg bedanken voor 
de hulp met het coördineren en het maken van de heerlijke hapjes.   
En nu… een welverdiende vakantie! Rust lekker uit en geniet van deze twee weken vrij. Vergeet niet af 
en toe even te lezen (voor te lezen) dan blijven de letters, ook in de vakantie, goed in je hoofd. De 
kinderen hebben vandaag allerlei bladen meegekregen om lekker te blijven lezen in de vakantie, 
vooral de leeschallenge is favoriet, we zijn benieuwd of het de kinderen lukt om de challenge deze 
vakantie te behalen. Zet m op toppertjes!! 
Na de vakantie ronden we kern 6 van VLL af met de laatste letter, de letter 'ei'. Woensdag 18 januari 
hebben wij het letterfeest. Noteer hem alvast in de agenda, leuk als jullie daarbij kunnen zijn! Na de 
kerstvakantie volgt hier meer informatie over. 
 
Wij wensen iedereen heel gezellige kerstdagen en een mooie jaarwisseling. Tot snel weer in het 
nieuwe jaar 2023!  
Groetjes de juffen van groep 3  
Danny, Demi, Hanna en Ruth  
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Groep 4: 
Deze week iets minder hard gewerkt zodat we tussendoor ook nog even tijd konden vrijmaken om de 
kerstliedjes te oefenen, de kaarten af te maken en leuke kerstspelletjes te doen. Het viel nog niet mee 
om de code te kraken zodat er een mooie tekening ontstond. Het verkleinwoord (je, tje en pje) is de 
nieuwe categorie die we met spelling hebben geleerd. Door op een slimme manier te denken leren we 
al goed de tafels door elkaar te maken. We hebben de film 'alleen op de wereld ' helemaal uitgekeken 
ook al was het af en toe best spannend. Gelukkig liep alles goed af. Wat was het spannend om in het 
donker met de lichtjes op pad te gaan maar wat zag het er mooi uit! De mensen van de Jacobus waren 
heel blij met de mooie kaarten en de liedjes konden ze ook heel erg waarderen.  
 
Geniet van de vakantie en tot in het nieuwe jaar!  
Groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Na een heerlijk en gezellig kerstdiner gaan we nu genieten van de kerstvakantie! 
Lekker even niets.......misschien soms even een "tafel" herhalen! 
 
Fijne feestdagen! 
Groetjes van juf Ester, juf Lisanne en juf Nelleke.  
 

 
De groepen 6: 
Deze week hebben we de toets van taal Pronkstukken gemaakt. Jullie hebben het goed geleerd en het 
is ook goed gemaakt. Super! Groep 6b heeft tijdens Atlantis gelezen over de koelkast. Met de kerst is 
de koelkast volgens ons goed gevuld, maar hoe ging dat vroeger eigenlijk. Hoe hielden we toen onze 
etenswaren koel? Tijdens het rekenen hebben we sommen met kerstverhaaltjes gemaakt en tijdens 
spelling hebben we het "caféwoord" en het "voegwoord" herhaald. Groep 6a heeft, zoals in Parro te 
zien is, hard gewerkt en leerstof herhaald op allerlei verschillende manieren.  
De afgelopen weken hebben we ook allemaal mooie kaarten gemaakt voor de ouderen en voor onszelf 
om uit te delen. En er stond een mooi lantaarntje op onze tafel. Dat hebben we gebruikt tijdens onze 
wandeling na het kerstdiner. Wat hebben we lekker gegeten. Fijn dat iedereen zulke lekkere dingen 
heeft meegenomen. De tafels waren mooi gedekt met allemaal mooie lichtjes om ons heen. De 
wandeling buiten met muziek zag er feestelijk uit en ook het zingen bij de ouderen was erg gezellig. 
We lieten onder andere Jingle Bells, Oh Dennenboom en Vrolijk kerstfeest horen. 
Vrijdag hebben we gegymd, alle kerstspullen en laatjes opgeruimd, onze kerstknutsels mee naar huis 
genomen en de film afgekeken. 
 
Huiswerkvrij na de vakantie! 
Boekenbeurten: 
Groep 6a: Tim (10/1), Jenisha (11/1), Jesslyn (12/1), Yasmina (13/1). 
Groep 6b: Kiki (9/1), Luuk (10/1), Zoë (11/1), Sven (12/1) en Noor (13/1). 
 
Fijne kerst allemaal en mooie wensen voor het nieuwe jaar 2023. En natuurlijk een fijne vakantie. 
Lekker genieten met elkaar, tot rust komen en graag met alle vingers weer terug op school in januari! 
😉😉  
Juf Dyonne, Juf Bianca, juf Yvonne, juf Celine en juf Douwina. 
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Groep 7: 
Wat was dit een gezellige laatste schoolweek van 2022! We hebben heerlijk rustig aangedaan en veel 
lessen hadden een kerst'sausje'. Zo hebben we werkwoordspelling gedaan met de liedjes 'de kerstezel' 
en 'Flappie'. Rekensommen en grammatica in het thema kerst. Bij de les Engels keken we mr Bean's 
Christmas en beantwoordden vragen over het filmpje. Dinsdag hadden we een circuit met alleen maar 
kerstonderdelen. Het maken van een kerstboom van Kapla en deze ook versieren was toch wel het 
leukste onderdeel. Woensdag hebben we gezongen en gedanst voor de bewoners van Jacobus en 
gisteren hebben we heerlijk gegeten met elkaar en de lampionnentocht gelopen met 'onze' kleuter. 
Vrijdag hebben we alles opgeruimd en nog een gezellige kerstswingo gedaan. Nu is het echt tijd voor 
de vakantie!  
 
Na de vakantie gaan wij met het taalhoofdstuk 'Flits' starten. De kinderen hebben als huiswerk 
meegekregen om een foto te maken met een optische illusie. Deze mag via Parro of de mail aan ons 
gestuurd worden. Fijn als ze na de vakantie allemaal binnen zijn. Vergeet ook niet regelmatig te typen 
in de vakantie!  
 
Huiswerk 
-Maken foto optische illusie 
- Typen 
-Genieten van vrije dagen 
-Niet te veel oliebollen eten en kijk uit met vuurwerk! 
-Boekenbeurten: Faye, Medy, Hanen, Justice en Elise. 
 
Op 9 januari hopen wij iedereen weer goed uitgerust te zien! Geniet van de vrije dagen, de feestdagen 
en het rustig aan kunnen doen. 
Fijne vakantie en tot volgend jaar! 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
Deze week stond bol van de leuke kerstactiviteiten. We hebben kerstkaarten gebracht bij de senioren 
van de Jacobus. We hebben een kerst swingo gedaan en allerlei kerstopdrachten gedaan. 
Het kerstdiner was weer een succes, wat hebben we lekker gegeten met elkaar. Daarna nog met een 
kleutertje aan de hand een wandeling langs de Gogherweide en de Jacobus gemaakt. Bij de Jacobus 
hebben we ook nog in het atrium kerstliedjes gezongen. 
Vrijdagmorgen hebben we alles weer opgeruimd. Nu is iedereen toe aan de kerstvakantie! 
 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar. Pas op met vuurwerk! 
Groeten en een fijne vakantie van Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
25 Wick Loos (2010) 8 
26 Zoey van Kralingen (2014) 3 B 
30 Aiden van Zuijlen (2011) 7 
JANUARI   Groep 
1 Baraa Alkhouli (2012) 7 
4 Suus van Velzen (2017) 1/2B 
9 Faith Bos (2018) 1/2A 
10 Fedde Hartog (2015) 4 
12 Kiki Volwater (2013) 6 B 

 

 
  


