
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 december, jaargang 2018/2019, nummer 14 
 
 

Agenda 
 
12 december :  kerstworkshops voor de kinderen 
  Ongeveer 12 uur is de presentatie van alle gemaakte spullen 
20 december :  kinderen om 12.15 uur vrij  
  18.00 uur kerstdiner voor de kinderen, voor de ouders samen kerstborrel 
  18.45 uur gezamenlijke afsluiting 
21 december :  kinderen om 13.00 uur vrij, start kerstvakantie 
7 januari :  8.30 uur start schooljaar, 9.00 uur gezamenlijke jaaropening, ouders welkom  
 

Weekbericht van het Team 
 
Sint  
Wat fijn dat sint en de Pieten op school zijn gekomen. Voordat Sinterklaas aankwam, hadden we al een polonaise in de 
hal. De stemming zat er al vroeg in. Om 9 uur kwamen de Pieten aan op een step en op andere fietsen en Sinterklaas 
zelf trapte een Riksja voort met een Piet erin.  
Na een gezellige sfeervolle viering gingen de kinderen naar hun stamgroep en ging Sinterklaas de school door om in de 
groepen zijn feest te vieren. 
We kijken terug op een fijne dag! 
 
Kerst 
En voor dat je het weet is het kerst op school. In de agenda heb ik al aangegeven wat de schooltijden zijn, volgende 
week volgt het programma voor de laatste schoolweek. Donderdag 20 december staat volledig in het teken van kerst.  
 
Kerstborrel 
 
Op donderdag 20 december vieren we kerst op school. ’s Avonds tussen  
18.00 en 18.45 genieten onze kinderen met elkaar van een kerstdiner.  
Dat zal gezellig worden!  
Voor de ouders is er tussen 18.00 en 18.45 de gelegenheid tot samen zijn,  
binnen en buiten, onder het genot van een hapje en een drankje.  
Er zal een koor zingen en ook vuurkorven zullen niet ontbreken.  
Wanneer iedereen een hapje meeneemt, is er een rijk gevulde tafel.  
Voor drinken wordt gezorgd. Na dit samenkomen sluiten we om 18.45  
met z’n allen de kerstviering af op ons plein.  
Tot dan!  
 
Kerstworkshops 
Woensdag 12 december staan de traditionele kerstworkshops op het  
programma. Veel ouders hebben zich weer aangemeld om mee te doen,  
door alleen of samen een workshop aan te bieden aan de kinderen. We  
hebben veel creatieve ouders in school die mooie workshops bedenken.  
Het is altijd fantastisch om te zien hoe jong en oud samenwerken, om er  
voor iedereen iets moois van te maken. Om te laten zien wat je gemaakt  
hebt, is er rond 12.00 uur een viering, waarin de gemaakte spullen getoond  
worden door kinderen. Daar is iedereen van harte welkom bij.  
Ouders, dank jullie wel voor je inzet en deelname voor onze kinderen!  
 
Schoolfruit 

 
Eet smakelijk! 
 
Groetjes en een fijn weekend! 
Janny  
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5 DECEMBER 2018… SINTERKLAAS IS IN HET LAND! 
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Kinderraad 
Deze kinderraad hebben we weer nieuwe onderwerpen besproken. 
Als eerste is de notulist veranderd. Juliet is de notulist in plaats van Jurre. De onderwerpen waren deze kinderraad best 
belangrijk. Als eerste hebben we het gehad over in tafelgroepjes zitten in de kring, bij sommige groepen moest je met je tafel 
groepje in de kring zitten. De kinderen vinden dat het onnodig is, want als je naast je vrienden zit gaat er ook niks mis. Een van 
de belangrijkste onderwerpen is, dat de kruidnoten gezien worden als snoepgoed. Rond deze tijd van het jaar vinden we het 
goed als je een paar kruidnoten meeneemt, maar niet te veel en geen schuimpjes, taai taai en speculaas. Ook hebben we het 
veel gehad over hockeyspullen aanschaffen voor in de pannakooi, omdat vooral de meiden graag hockey of iets in die richting 
spelen in plaats van voetbal. 
Maar het belangrijkste was denk ik wel het doppen sparen voor het vlinderproject in 2019. Want we willen graag doppen 
inzamelen voor dat project anders kan het niet doorgaan. Geen statiegeld-doppen, geen deksels, maar plastic doppen van 
drinkkartons en kleine drinkflesjes. Wij zouden u dan ook vriendelijk willen verzoeken om uw doppen in te zamelen voor 2019.  
 
Met vriendelijke groet,  
Karel en de Kinderraad  
 
 
 
BHV Studiedag 
 
Tijdens de studiedag zijn er heel 
wat brandjes geblust en is alle  
kennis weer helemaal naar 
boven gehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiddo’s – 
peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 

Sinterklaas is afgelopen woensdag ook bij Kiddo’s 
geweest! Hij bracht leuke cadeautjes mee: 
magneetborden waarbij je de magneet door het bordje 
moet slepen. Goed voor de fijne motoriek! 
We hebben onze brief aan Sinterklaas gegeven. 
Bedankt voor de cadeaus en het gezellige bezoek, Sint!! 
 
Volgende week starten we met het thema ‘Kerst’ en dit 
thema loopt door tot aan de vakantie. 
 
Deze week hebben we bij BSO Kiddo’s het 
sinterklaasfeest gevierd. Er kwamen ‘s middags 2 pieten 
langs..  
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Vooraf was de verstop Piet al geweest. Met z’n allen hebben we de cadeaus gezocht en gevonden �! Voor iedereen was er een 
potje slijm mee en we hebben mooie groepscadeaus gekregen, waaronder skeelers, walkie talkie, dvd, etc.. Samen met de 
Pieten is er nog gedanst in de gymzaal en hebben we speculaas poppen versierd. We kijken terug op een gezellige middag! 
 
Fijn weekend, 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Hoera, Lars is 4 jaar geworden!  Hij is gestart in toverhoed Rood, gefeliciteerd en 
welkom Lars!   
 
We hadden een hele gezellige sinterklaasviering, wat een prachtige 
aankomst in die riksja en dan de milieupiet op de step, helemaal leuk! Na de 
viering kwam de Sint bij ons in de kring, hij wist veel over de kinderen te 
vertellen. Voor alle kinderen was er een mooi cadeautje, de pieten hadden 
het verstopt in de speelzaal en ze kwamen helpen uitdelen. Toen we buiten 
gingen spelen deden de pieten mee. Het was een hele gezellige ochtend en 
we hebben genoten! 

 
We gaan nu meteen over naar Kerst. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien zien de lokalen er al weer 
heel anders uit en wordt er hard gewerkt aan sfeervolle hoeken.  
 
Maandag is onze laatste keuzewerk middag van het jaar. We hebben nog niet zoveel aanmeldingen, wie komt ons 
maandagmiddag helpen? 
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Natuurhoek 
We willen graag een nieuwe activiteit in de natuurhoek;  kerstbakjes maken van zoveel mogelijk natuurlijk materiaal. Wie 
kan ons helpen aan takjes, groen en ander materiaal dat we hiervoor kunnen gebruiken? Het zou heel fijn zijn als de 
takken niet te groot worden afgeknipt zodat de kinderen er zelf mee kunnen werken. We hebben ook bakjes nodig waar 
ze het in kunnen maken, wie heeft er (oude) bakjes en schaaltjes voor ons? 
 
Woensdag zijn de kerstworkshops. De kinderen kunnen maandag kiezen welke workshops ze willen doen. De hele 
ochtend zijn er workshops, de kinderen zullen door de hele school aan het werk zijn.  
 
Nog niet alle rapportfolio’s zijn ingeleverd, willen jullie dit zo snel mogelijk doen?  
  
Een fijn weekend allemaal,  
Mariska, Caren en Hester 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
We hebben een gevarieerde ochtend gehad. Vandaag hebben we weer in een circuitvorm gewerkt. De onderdelen waren: 
typetuin, een rekenopdracht, tafels oefenen (op de i-pad) en Sinterklaaswoorden opschrijven en op alfabetische volgorde 
hangen. 
Na de eerste 2 rondes zijn we naar buiten gegaan om ‘pepernotentikkertje’ te spelen. Er was een tikker en een zwarte Piet. 
Wanneer je getikt werd, moest je met je mond open gaan staan: zodra Piet er een pepernootje in deed, was je weer vrij!  
 
Fijn weekend! 
Laura 
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Wolkenwoud 
  
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
Dinsdag hadden we dubbel feest.  
Marinke was jarig, zij werd 7 jaar en  
\Iris vierde alvast haar verjaardag.  
Zij werd 5 december 9 jaar. 
 
 
 
 
Deze week stond helemaal in het teken van sinterklaas met als hoogtepunt het 
Sinterklaasfeest op woensdag. Het was weer geweldig en wat zijn we verwend. 
Hieronder een impressie van de dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen:  
 

Denken jullie aan het inleveren van de rapportfolio’s? 
We willen er graag weer in gaan werken en hebben inmiddels al weer trots op werk gespaard. 
 

Woensdag 12 december 
Kerstworkshops. De kinderen hebben zich maandag ingeschreven voor een aantal workshops. Ze zijn de hele ochtend in 
wisselende samenstelling op een creatieve manier met kerst bezig. Aan het eind van de ochtend is er een korte viering waarin 
de kinderen presenteren wat ze die morgen hebben gedaan.  
 

Donderdag 20 december 
De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij en worden in de avond weer verwacht op school. Informatie over de invulling van de 
ochtend en avond volgt nog. 
 

Vrijdag 21 december 
De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij. Start kerstvakantie. 
 

Fijn weekend!  
Rowena & Laura 
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Sterrenhemel 
Dank u Sinterklaasje..... 
Wat een mooi feest 
hadden we woensdag. 
Sinterklaas en zijn pieten 
zijn lang in de groep 
geweest. De dans, 
moppen en verhalen zijn 
voorgelezen. Sinterklaas 
op zijn beurt las de 
meeste limericks voor. 
René heeft met zijn 
‘Sinterklaas stem’ ook 
nog een paar 
voorgelezen. Bedankt 
René dat je er ‘s 
morgens was.  
Een rebus met 
opdrachten onthulde de 
vindplek van de 
cadeaus. 
 

Helma is flink ziek, beterschap Helma. We hopen dat je volgende week weer kunt komen. 
Mariëlla en Fenja hebben haar vrijdag vervangen. 
 
Dinsdag: Eline observatiekring 
 
Het weekdoel voor deze week is tafels kennen. Vraag er maar naar! Voor groep 3 is het weekdoel de verliefde getallen 
(tot 10) kennen 
 
Woensdag gaan we kerstknutselen... een traditie. Hoe leuk! 
 
Groep 3: 	
We gaan volgende week bloon woorden oefenen. De toets is goed gemaakt. We moeten nog wel met tienen en lossen 
oefenen. Ook zijn we de verliefde getallen belangrijk in groep 3. we herhalen dit. 
 	
Groep 4: 	
Een herhalingsweek maakt het mogelijk moeilijke spelling categorieën nog een keer te oefenen. Met rekenen starten we 
een nieuw blok. Er worden weer veel keer sommen gemaakt, bv. De keer som van 3. 
 
Groep 5: 	
Met spelling gaan we de voor en achtervoegsels oefenen. Met rekenen moet de toets van blok 5 nog afgemaakt worden. 
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Overzicht data: 
12 december:     kerstworkshops weer doen. 
20 december:     Kerstwandeling/ Kerstfeest. Meer info volgt. 
21 december:     tot 12.30 naar school  
  
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 
Agenda 
Woensdag 12 december : kerstworkshops 
Donderdag 20 december : kerstviering 18.00u start kerstdiner 
Maandag 24 december : start kerstvakantie 
Maandag 7 januari : nieuwjaarsviering, Mariëlla werkt.  
 
Bezoek 
Deze week is Lotte uit Engeland weer een weekje bij ons in de groep geweest. Dit is de 
vierde keer dat ze bij ons in de boomhut is. Wat fijn dat je er weer was lieve meid. Ze heeft 
lekker met ons mee gedaan en vertelde over o.a. het onderwijs in Engeland. Wij zongen 
voor haar ‘Zie ginds komt de stoomboot’ in het Engels, want die hadden we net geleerd. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Wat hebben we genoten! Zie Foto’s! Een sfeervolle viering. Nova op de trommel en Gelize en 
Jesse zongen mee met Sinterklaas Kapoentje. Toen Sint bij ons in de groep kwam had hij over 
ieder kind iets leuks te vertellen. Daarna las ik de limericken voor en brachten de pieten de 
cadeaus en konden we er gelijk mee spelen.  
 

   
 
Rekenen 
Groep 4 heeft deze week geleerd over de meter en centimeter. m betekent meter en cm staat voor 
centimeter. 1 meter bestaat uit 100 cm. Dat liet ik op de bordliniaal zien en we telden in sprongen van 10 
centimeter. Samen bedachten we voorwerpen die ongeveer een lengte van 1 meter hebben. Daarna 
gingen we in de groep opzoek naar lengtes van 1 meter. Nova meet hier de hoogte van de inleverkast. 
Bijna 1 meter! We weten ook wat 1.56 betekent: 156 cm, dus 1 meter en 56 cm. Hierna hebben we 
elkaar nog gemeten.  
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Lezen 
Deze week hebben er weer verschillende kinderen voorgelezen bij de Toverhoed. Er wordt vol verwondering naar de kinderen 
geluisterd en gekeken. Wat een betrokkenheid! 

 

  
 
Fijn weekend, we zien elkaar maandag weer.  
 
Groetjes van Lisa 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 10 dec: Neem een wintergedicht mee (niet op telefoon of via mail) 
Woensdag 12 dec: Gr. 7/8: ontleden puzzelmix; 4 ond. en lvw.  
 Gr. 7/8:werkwoordspelling stroomdiagram t.t./v.t. (volt.deelw.)  
Woensdag 13 dec: Kerstworkshops 
 
Genieten met elkaar 
Maandag was het weer zover. De Toverhoedjes gingen kennismaken met ‘hun’ bovenbouwer. Deze bovenbouwer zorgt 
nl. tijdens het aankomen van Sint voor ‘zijn’ Toverhoedje. Maandag zag je op het hele plein bovenbouwers hollen achter 
kleine fietsjes en enthousiast de bal overspelen naar een stoere onderbouwer. 

  
Sinterklaas 
Sinterklaas begon op 5 december ook voor een  
aantal bovenbouwers met een presentatie voor de Sint.  
Wat een gezelligheid zo op de vroege ochtend.  
Daarna snel naar de groep waar de mooie surprises  
klaar stonden. Complimenten voor jullie mooie surprises  
en de aandacht die jullie hieraan geven hebben. 
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Tekst en taal 
Deze week maakten de kinderen hun zakelijke of persoonlijke brieven af of maakten ze een nieuwe tekst opdracht. Een 
‘broodje aap’ verhaal. Vraag maar eens aan de kinderen wat dit precies inhoudt. Hieronder een mooie tekst van Senna: 
 
Sinterklaas en de Kerstman gaan samen werken? 

Sinterklaas en de Kerstman willen graag samen gaan werken zodat alle kinderen nog meer cadeautjes krijgen, maar dat 
betekent ook dat een van de twee data een gewone datum moet worden en daar is nog veel discussie over. Sinterklaas 
en de Kerstman willen allebei graag hun eigen datum in december behouden, maar dat kan niet zei de regering.  Dat 
betekent ook dat Sinterklaas misschien zijn pieten moet verlaten, maar het kan ook zo zijn dat de pieten met de elfjes 
van de Kerstman moeten samenwerken . De Pieten en de elfjes krijgen dan allemaal dezelfde pakjes aan en ook een 
andere naam bijvoorbeeld Elpies en ook andere pakjes met kleurrijke glitters erop. Tot zover de Veluwe krant.  
 
Nieuwe meisjes bij de Poema’s 
Geen broodje aapverhaal, maar echt waar. De Poema’s hebben aan Sint en Piet een dier gevraagd en nog gekregen 
ook. Welkom gerbils! Ben je benieuwd hoe ze er in het echt uitzien? Loop gerust een keer binnen, maar vergeet niet: De 
meisjes zijn pas 6 weken oud en moeten nog wennen aan de nieuwe omgeving.  

   
 
Deze elektronische poes kon gelukkig door iedereen geaaid  
worden en tot onze grote verrassing knorde ze tevreden.  
Deze poes kwam even mee met twee bewoners van s HeerenLoo.  
Wat bijzonder dat techniek zo’n verrijking van het leven van  
een zorgbehoevende kan zijn. We vonden het ook erg stoer dat 
een bewoonster vertelde dat ze haar rijbewijs had. Wat is er  
gelukkig veel mogelijk en wat delen wij in het Jenaplanonderwijs 
die visie. Ben trots op wat je geleerd hebt en wat wil je nog leren. 
 
Project techniek 
Afgelopen maandag hadden de kinderen bij Bee Happy, tijdens het project ‘techniek’ een opdracht. Verpak een ei! En 
wel op zo’n manier en met zo’n techniek dat als we het verpakte ei van het zoldertje lieten vallen dat hij nog heel bleef. 
Een succes les. De kinderen werkten goed samen en hielpen elkaar. 7 van de 9 eieren bleven heel!  
 
Zie op de foto Lucas & Floortje in overleg.  
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Lucas was deze week bij ons in de groep. 
Hij woont in Madrid en vertelde hier prachtig over. We ontdekten veel 
cultuurverschillen  
En verschillen in onze scholen. We gaan Lucas missen! Hij blijft 
natuurlijk altijd welkom in onze groep :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderpostzegel actie 2018 
Dankzij de geweldige inzet van onze kinderen is er een bedrag van 5532,30 opgehaald 
voor het goede doel! Hiermee kunnen veel kinderen worden geholpen. Een prachtig 
resultaat. 
 
Groetjes namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy 
 
 


