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Golfbewegingen 

  

En dan zitten we zomaar weer in de laatste maand van het jaar. Het bruist in school, vol 
verwachting klopt ons hart. Zal het lukken met de pakjes. Streepjescodes weggewassen, Pieten 
tekort etc. Maar de Sintgroep en Activiteitencommissie zijn er klaar voor.  
Zoals het ernaar uitziet is het maandag goed weer om de Sint buiten te ontvangen. Leuk als u 
blijft kijken, maar geeft u a.u.b. de kinderen de ruimte om alles te kunnen volgen.  
De Activiteitencommissie is al druk bezig met de uitwerking van de versiering voor Kerst! In 
deze Nieuwsbreker staat ook een oproep voor materiaal. Het moet wel voldoen aan bepaalde 
eisen, anders mogen we het niet gebruiken. 
Twee weken geleden hebben wij een evaluatiegesprek gehad over de Pilot Loopbus. Bijna 80 
ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 5 hebben een enquête ingevuld. Het draagvlak onder 
deze ouders om door te gaan met de Pilot was zeer gering. We hebben de beslissing genomen 
hier niet mee verder te gaan. 
Wel ben ik blij dat er twee nieuwe verkeersouders zijn, die samen met de directie alles rond 
verkeer op de Golfbreker gaan regelen. Hopelijk kunnen wij samen met deze ouders enkele 
ouders die nog steeds frequent voor onveilige situaties zorgen rond en bij school ervan 
doordringen hun auto iets verder van de school te parkeren. Wij hebben nog steeds geen Kiss  & 
Ride zone en daarom is stoppen op de openbare weg om kinderen uit te laten stappen eigenlijk 
uit den boze. 
In het kader van het Sportjaar hebben kinderen in de maand november/december te maken 
gekregen met “sporten met een beperking”. De vakleraren gym hebben daarvoor spelletjes 
gebruikt waarbij de kinderen geblinddoekt werden en een bal met geluid moesten gooien en 
vangen. In deze maand staat een spelletjes concours centraal. De kinderen uit de groepen 7 en 8 
gaan in de lagere groepen spelletjes met de kinderen doen. Ze leren de kinderen verschillende 
kaartspelletjes en we zijn de familie Wessels dankbaar dat straks alle kinderen een kaartspel 
mee naar huis krijgen. 
In januari staat voor de groepen 3 t/m 8 schaatsen op de ijsbaan in Haarlem op het programma. 
De bussen zijn geregeld, ijsbaan weet dat wij komen en schaatsen kunnen uit het vet. 
 
In de agenda leest u dat de Activiteitencommissie ouders uitnodigt. Als de kinderen op school 
gebracht zijn voor hun Kerstdiner  kunnen ouders op het pleindeel wat niet grenst aan lokalen, 
onder genot van een drankje, chocolademelk, een hapje en muziek elkaar ontmoeten. Dit is de 
eerste keer dat dit op deze manier gaat plaatsvinden. Wellicht een succes. In ieder geval een 
mooi initiatief. 
Alvast een fijne Sinterklaas toegewenst, Ron Drukker. 
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Data 
 

 Data Tijd Activiteit 

Vr.   2 dec. 08.20-08.30 Surprises kijken in de groep van uw zoon/dochter 

Ma.    5 dec.  Sinterklaasfeest op school voor alle groepen 

Vr.      9 dec.  Paarse vrijdag 

Ma.  12 dec. 18:00 uur Intekenlijst voor het kerstdiner staat klaar in Parro 

Di. 13 dec. 9:00-14:00 uur Biebbus 

Vr. 16 dec. 9:00-14:00 uur Biebbus 

Wo. 21 dec. 17:30-19:00 uur Kerstdiner voor alle groepen 
Ouders zijn van 17:30 uur tot 19:00 uur welkom op 
het schoolplein. 

Do. 22 dec.  Kerstviering voor alle groepen 

Vr. 23 dec. Hele dag Studiedag: De kinderen zijn vrij 

Za. t/m zo. 24-12 
t/m 8-1 

 Kerstvakantie 

    

    

    
 
 

 
 
  

 

Agenda 



 

Medezeggenschap op De Golfbreker 

De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap Scholen 

ligt vast, over welke onderwerpen de MR meedenkt of meebeslist, eerst advies of instemming 

moet geven aan de schoolleiding of waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

Informatie over MR-zaken is te vinden op www.infowms.nl. 

In de MR zijn een gelijk aantal medewerkers en ouders vertegenwoordigd. Onderwerpen die onder 

andere aan de orde komen zijn de begroting, het schoolplan,  beleid- en formatieplan.  Ook 

lopende actuele zaken komen aan de orde in de MR-vergaderingen.  

De oudergeleding van de MR functioneert tevens als ouderraad. 

 

De MR komt 8x per jaar bijeen, het email-adres van de MR is mr@de-golfbreker.nl.  

Bij interesse kan er een jaarvergadering worden bijgewoond. 

 

In de Golfbreker MR hebben momenteel de volgende ouders zitting: 

Stefana van der Linde (voorzitter en contactpersoon), Bart Bakker en Martijn de Jong (financiën)         

Leraren: Mirjam Kooi, Nathalie Manhave en Monique Stijnman 

 

 

 

 

Nieuws uit de medezeggenschapsraad 



 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Golfbreker,  
 
Nog even en het is Kerst. We zijn blij u te kunnen mededelen dat we dit jaar een kerstdiner mogen 
en kunnen houden. Het kerstdiner voor de groepen 1 t/m 8 is op woensdag 21 december van 17:30 
tot 19:00 uur. Om 17.20 uur gaan de deuren open. Om 19:00 uur kunt u uw zoon of dochter weer 
ophalen. Groep 1 t/m 4 kunt u uit de klas ophalen en de groepen 5 t/m 8 komen zelf via de voor 
hun bekende in-en uitgang naar buiten. Tijdens het kerstdiner kunt u op het schoolplein van 17.30 
tot 19.00 uur, onder het genot van een glaasje glühwein of chocomelk en wat lekkers gezellig met 
andere ouders kletsen. U komt toch ook? 

 
Voor het kerstdiner staat er vanaf maandag 12 december 18.00 uur voor elke klas een intekenlijst 
gereed in Parro. De intekenlijst sluit op vrijdag 16 december 18.00 uur.  
 
Wij vinden het fijn als u iets lekkers wilt maken/kopen en meegeven of meenemen voor ons 
kerstdiner. Er staan een paar suggesties voor u op de intekenlijst. Deze gerechten zijn naar voren 
gekomen na een gesprek met de klas. Bedenkt u zelf iets dan kan dat natuurlijk ook. Hiervoor zijn de 
lege vakjes op het intekenformulier. U kunt dan zelf aangeven wat u maakt. 

Wilt u het gerecht op woensdagavond 21 december (warm indien nodig) aan uw kind meegeven? 
We kunnen op school de gerechten niet opwarmen. 
 
Namens de kinderen alvast hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Golfbreker 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Paarse Vrijdag 9 december 2022 

Jezelf zijn is een feestje, en een feestje moet je vieren! Daarom kleuren we op Paarse Vrijdag de 
school paars. Jij doet toch ook mee? 
Door als school of als klas mee te doen aan Paarse Vrijdag, laten we zien dat iedereen bij ons op 
school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die 
verliefd wordt. 
 
 
       Tante Ben 
        
       Soms vragen kinderen aan mij: 
       Is je tante een man of een vrouw? 
       
       Maar ik weet het niet. 
       Tante Ben draagt jurken, 
       alleen nooit roze, altijd blauw. 
       
       Tante Ben heeft een hagedis met de naam Otje, 
       drinkt cassis bij het ontbijt, neemt de telefoon op 
       met “Wat mot je?”, heeft een driedagenbaard, 
       draagt lippenstift en is dol op mokkataart. 
 
       Tante Ben speelt viool, spaart postzegels, 
       heeft een hoge stem, tienduizend volgers 
       op Instagram, een zeilboot, een ligfiets, 
       maar goed, dat zegt natuurlijk niets. 
 
       Tante Ben past nergens bij. 
       Valt in elk hokje uit de toon. 
 
       Dus ik dacht: ik vraag het gewoon 
       “Ben jij een hij of een zij?” 
 
       Tante Ben antwoordt: 
       “Geen hij, zij, hem of haar voor mij. 
       Ik hoor liever hen of die.” 
 
       “Die?” vraag ik. “Hen?” 
 
       Die glimlacht. 
       “Zeg jij maar gewoon tante Ben.” 
 

 
Uit: Ik denk dat ik ontvoerd ben. Pim Lammers & Sarah van Dongen 

 

 Kwaliteitsteam VSEO 

 

 

 



 

Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je 
familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de wereld 
om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk 
is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde.  
 
Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je 
elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met iedereen. Soms is het ook lastig om bij 
een groep te horen. Een groep kan iets van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen 
herkennen dat. Je kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje 
kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent.  
 
Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind 
haantje de voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het 
groepje dat samen aan een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de 
ene groep wordt je verzorgd en in de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen 
levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.  
 
Welkom zijn  
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er 

welkom bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke 

gebruik van Eerste Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de 

geloofsgemeenschap. Sommige kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten 

ook voorbeelden zien van ver weg, zoals het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor 

baby’s om ze welkom te heten.  

 
Bijzondere groepen  
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, 
hoe het zou zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten 
en de Augustijnen. In deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep 
bepaalt jouw dag; waar jij je mee bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. 
Het is een bijzondere manier van leven, waar kinderen in de lessen mee kennismaken.  
 
Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende 
patronen in de lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om 
zo’n zwerm in het echt te zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al 
omdat het er zo fantastisch mooi uitziet.  
 
Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te 
horen. En we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te 
vormen op onze school.   
 

 
   

 

Hemel en aarde 



 



 



 



 



 

Oproep Kerstversiering 

Sommige ouders kennen me al. Mijn naam is Martine Henket. Ik 

ben de moeder van Milou uit groep 3A en ik maak onderdeel uit 

van de organisatie commissie. Achter de schermen zijn wij 

begonnen met het maken van de kerstversiering. En jij kan als 

ouder helpen. Hoe? Hoor ik je denken. Kijk op zolder, in de 

schuur of je kerstdecoratie hebt die je niet gebruikt. Wellicht is 

er een opa, oma, oom, tante of buurvrouw die iets heeft. Lever 

het materiaal vóór 4 december in bij Martine op de Papiermolen 

16 in Koog aan de Zaan. 

 In de avonduurtjes maken we er iets leuks van, zodat we straks 

de school in kerstsfeer kunnen brengen. En alle kinderen 

daarvan kunnen genieten.  

 

- Kerstballen (kunststof) 

- Kerstboom, kersttakken, besjes (kunst) 

- Guirlandes (moeten brandvertragend zijn) 

- Slingers (moeten brandvertragend zijn) 

- Hoelahoep 

- Kerstverlichting (KEMAKEUR en  moet LED) 

- Lint (moet brandvertragend zijn) 

- Dennenappels 

 

Heb je vragen? Bel of app gerust via 06 - 518 959 54 

 

Hartelijke groet, 

Martine 

 
  

 

 

 

 

Commissies/ nieuws/enz. 



 

 
Thema Sinterklaas 

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het thema: Sinterklaas. Wat was het weer 

spannend dit schooljaar. Elke dag hebben we in de klassen het verhaal kunnen volgen van het 

Sinterklaasjournaal. Ook hebben we in elke klas een sinterklaashoek ingericht met een winkeltje. 

Hierin konden de pieten cadeautjes kopen voor in het pietenhuis. 

Verder hebben de kinderen de afgelopen twee gymlessen pietengym gehad. Ze weten nu alles 

over het lopen over de daken, het gooien van pakjes in de schoorsteen en stoppen van de pakjes in 

de schoenen. Ze leken net echte pieten! Omdat ze zo goed hun best hebben gedaan, hebben alle 

kinderen een pietendiploma gekregen. Super knap! 

Aankomende maandag is het 5 december. Wie weet krijgen wij deze dag ook een bezoekje van de 

Sint. De kinderen mogen deze dag uiteraard in pieten of sinterklaaskleding komen. Deze dag staat 

vol in het teken van gezelligheid! 

 

Creatief 

Na de Kerstvakantie starten wij met een creatief circuit, waarbij wij in totaal 6 lessen creatief gaan 

doen. In totaal hebben we verschillende onderdelen uit gekozen waar de kinderen mee aan de slag 

gaan, waaronder het timmeren, vouwen, ecoline, enzovoorts. Voor dit circuit zijn wij nog opzoek 

naar hulpouders of opa’s / oma’s die zouden willen helpen. Aanmelden kan bij de leerkracht. 

Hartelijk dank alvast! 

 

Kerst en Kerstdiner 

Na het Sinterklaasfeest rollen we meteen in het thema: Kerst. Dit thema duurt tot de 

kerstvakantie. Op woensdagavond 21 december zal het kerstdiner plaatsvinden. Op maandag 12 

december om 6 uur zullen wij een lijst via Parro open zetten waar u kunt intekenen wat u graag wilt 

maken voor het diner. 

We gaan er weer een gezellige periode van maken! 

 

Groeten van de leerkrachten van groep 1-2,  

juf Eline, juf Debbie, juf Chantal, juf Nicole, juf Marije en juf Floor 
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Sinterklaasfeest 

5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Wij gaan Sinterklaas 

ontvangen op het schoolplein, gezamenlijk een spelletjescircuit doen 

en op visite bij Sinterklaas. De kinderen mogen die dag verkleed 

komen (als Sint of piet). Wij hebben er veel zin in! 

 

Na Sint komt Kerst 

Als wij Sinterklaas hebben uitgezwaaid starten wij direct met het 

nieuwe thema: Kerstmis. Woensdag 21 december houden wij het kerstdiner op school van 17.30 tot 

19.00 uur. De ouders zijn welkom op het schoolplein om gezellig wat te drinken en zij kunnen na 

afloop (om 19.00 uur) hun kind weer ophalen in het klaslokaal.  

Voor het kerstdiner nemen de kinderen wat lekkers mee, wat thuis alvast is voorbereid. Warme 

gerechten dus graag warm mee naar school! Maandag 12 december om 18.00 uur wordt er een 

intekenlijst in Parro open gezet zodat iedereen zich kan inschrijven en de hapjes goed verdeeld 

worden. Vrijdag 16 december wordt de lijst weer gesloten, dus graag ervoor zorgen dat u op tijd 

heeft ingeschreven! 

 

Donderdag staat er een gemengde (verschillende groepen door elkaar) Kerstviering op het 

programma.  

Die dag mogen de kinderen ook eigen speelgoed mee in een grote tas. Dan kunnen wij na het 

opruimen van de werkjes en versiering nog lekker samen spelen voor de Kerstvakantie. De 

kinderen zijn namelijk op vrijdag 23 december vrij (studiedag).  

 

Taal en rekenen 

Voor de Kerstvakantie zijn alle letters van groep 3 

aangeboden. Als groep gaan wij lekker vooruit met lezen, 

daar zijn wij erg trots op! We werken er ook hard voor en wat 

fijn dat er thuis ook geoefend wordt! 

Tijdens rekenen gaan wij nu ook zelfstandig aan de slag met het rekenrekje. Best spannend aan het 

begin, maar dat gaat steeds beter! En we zijn druk aan het oefenen met het oplossen van 

verhaaltjes-sommen. 

 

Extra oefenen (ook spelenderwijs) kan via: 

rekenen: https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/groep/3.htm 

taal: https://juf-cindy.jouwweb.nl/groep-3/veilig-leren-lezen/kern-5 

woorden flitsen: https://www.youtube.com/watch?v=ZitD2Yy9NNE 

 

Bieb-bus 

Vrijdag 16 december gaan wij weer naar de bieb-bus. De tasjes met de boeken mogen in die week 

weer mee naar school genomen worden. 
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Feestdagen 

Vol verwachting klopt ons hart, want als alles goed komt 

zal Sinterklaas a.s. maandag 5 december een bezoekje aan 

De Golfbreker brengen. Natuurlijk mogen de kinderen dan 

als Sint of Piet verkleed naar school komen. We gaan er 

een gezellige dag van maken! 

Daarna wordt de school omgetoverd in kerstsfeer. Op 

woensdag 21 december gaan we heerlijk genieten van een 

kerstdiner in de klas. Dit is van 17:30-19:00 uur. U kunt uw 

kind om 19:00 uur ophalen in de klas.  

 

Vanaf maandag 12 december staat er in Parro een intekenlijst 

voor het kerstdiner klaar. Hierop kunt u aangeven welk 

gerechtje u wilt verzorgen. We zullen van te voren ideeën 

bespreken met de kinderen.  

 

 

Op donderdag 22 december hebben we een kerstviering met de kinderen, waarin we met 

verschillende klassen bij elkaar komen en samen liedjes zingen. Daarna gaan de kinderen genieten 

van een welverdiende kerstvakantie, want vrijdag 23 december hebben de leerkrachten een 

studiedag. 

Biebbus 

Groep 4A: Dinsdag 13 december 

Groep 4B: Vrijdag 16 december 

Op tijd op school komen  

We merken de laatste tijd dat niet alle kinderen om half 9 op school zijn. 

Het is donker en koud en dat maakt het er niet makkelijker op natuurlijk. 

Graag weer even uw aandacht hiervoor, zodat we op tijd met de les kunnen 

beginnen. Alvast bedankt! 

 

Groetjes van de juffen, 

Sandra en Sandra 
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Sinterklaas 

Maandag 5 december is het zover, dan gaan we de surprises  

uitpakken en de gedichten voorlezen. Er staan al heel veel 

 mooie surprises in het lokaal. Wie weet brengt Sint ons  

maandag ook nog een bezoekje. 

 

 

Creatief 

Vandaag hebben de kinderen het derde rondje in het creatieve circuit afgesloten. Er zijn leuke 

werkjes gemaakt. Sommige materialen raken al een beetje op. We zijn dan ook op zoek naar 

tijdschriften, bolletjes wol en kranten. Mocht u nog wat in de kast hebben liggen, geef het dan mee 

aan uw kind. 

 

 

Kerst 

Dit jaar hebben we een kerstdiner. Op woensdag 21 december van  

17.30 tot 19.00 uur gaan de kinderen gezellig met elkaar eten.  De  

gerechten die de kinderen lekker vinden, staan 12 december om  

18.00 uur op een intekenlijst in Parro. De dag erna hebben we de 

 kerstviering met andere groepen in de speelzaal. Het kerstverhaal  

wordt dan verteld en uitgebeeld. Vrijdag 23 december zijn de  

kinderen al vrij en kunnen dan lekker aan de kerstvakantie beginnen.  

Maandag 9 januari 2023 zien we iedereen weer fris en fruitig in de groep. 

 

 

Biebbus 

We gaan dit jaar nog één keer naar de biebbus, dat zal zijn op dinsdag 13 december. Wilt u ervoor 

zorgen dat alle biebboeken in de tas mee naar school komen.  

 

 

Groeten,  

Van de juffen Lisa, Desiree, Nel, Nathalie en meester Mees 
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Project 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘Altijd 
onderweg’. 
De plaats waar we wonen wordt bepaald door een 
groot aantal factoren zoals onze geboorteplaats en 
economische, politieke of veiligheidsoverwegingen. 
Daarnaast speelt technologie een steeds grotere rol. 
Het wordt steeds makkelijker om op afstand van je 
werk te gaan wonen, zodat woon-werkverkeer 
belangrijker wordt.  
In dit thema maken de kinderen kennis met de atlas en 
verschillende plattegronden/kaarten.  
 
Biebbus 
In week 50 gaan we weer naar de biebbus; groep 6b gaat dinsdag 13 december en groep 6a gaat 
vrijdag 16 december. 
 
Creatief 
Inmiddels hebben de kinderen al drie onderdelen van creatief gedaan. De kinderen zijn er erg 
enthousiast over en de juffen zijn tevreden met de inzet van de kinderen. 
Na de kerstvakantie is groep 6a op zoek naar een nieuwe ‘punnikouder’, die elke week op 
donderdag kan komen helpen t/m 16 maart. In duobaan mag ook! 
 
Kerst  
Maandag staat het Sinterklaasfeest op het programma. De surprises zien er prachtig uit en 
iedereen heeft erg zijn best gedaan. Wij gaan er een gezellige dag van maken.   
  
De dag erna schakelen wij over op Kerst. We 
gaan de klas in Kerstsferen brengen en zullen 
de komende periode toewerken naar de 
Kerstviering die op donderdag 22 december 
plaats zal vinden. Deze viering is onder 
schooltijd en is alleen voor de kinderen.  

 

Op woensdag 21 december van 17.30-19.00 
uur, is er als vanouds een Kerstdiner in de 
groep. We willen de ouders/verzorgers vragen 
een lekker hapje te verzorgen.   
Vanaf maandag 12 december 18.00 uur zal er een intekenlijst openstaan in Parro waarop u aan kunt 
geven welk gerechtje u wilt verzorgen. 
Tussen 17.30 uur- 19.30 uur zijn alle ouders/verzorgers welkom op de speelplaats voor een gezellig 
samenzijn met een lekker drankje erbij.  
  
Donderdagmiddag 22 december om 14.30 uur begint voor de kinderen de Kerstvakantie.  
  
We kijken uit naar deze laatste weken van het jaar en maken er een gezellige tijd van met elkaar! 
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Project 
Binnenkort ronden we het thema ‘De Eerste 
Wereldoorlog’ af. 
Het volgende thema dat we behandelen is een 
aardrijkskundig thema: Krachten der aarde. De kinderen 
maken kennis met de krachten die Nederland gevormd 
hebben: ijstijden, rivieren, zeeën, de wind en de mens. Ze 
ontdekken dat vroeger de natuur het landschap 
veranderde, maar dat nu vaak de mens het landschap 

verandert en dat veranderingen door de mens veel sneller gaan dan die door de natuur.  
 
Topo 
Vrijdag 2 december krijgen de kinderen kaart B mee naar huis, zodat de tweede toets over Noord-
Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Nederland en België voorbereid kan worden. Ook kan 
er weer online geoefend worden met Topomasters via start.blink.nl. 
De toets is op maandag 19 december. 
 
Biebbus 
In week 50 gaan we naar de Biebbus. De tas met boeken mag vanaf maandag 12 december weer 
mee naar school. 
 
Kerst 
Maandag staat het Sinterklaasfeest op het programma. De surprises zien er prachtig uit en 
iedereen heeft erg zijn best gedaan. Wij gaan er een gezellige dag van maken.  
 
De dag erna schakelen wij over op Kerst. We gaan de klas in Kerstsferen brengen en zullen de 
komende periode toewerken naar de Kerstviering die op donderdag 22 december plaats zal vinden. 
Deze viering is onder schooltijd en is alleen voor de kinderen. 
Op woensdag 21 december van 17.30-19.00 uur, is er als vanouds een Kerstdiner in de groep. We 
willen de ouders/verzorgers vragen een lekker hapje te verzorgen.  
Tussen 17.30 uur- 19.30 uur zijn alle ouders/verzorgers welkom op de speelplaats voor een gezellig 
samenzijn met een lekker drankje erbij. 
 
Vanaf maandag 12 december 18.00 uur zal er een 
intekenlijst openstaan in Parro waarop u aan 
kunt geven welk gerechtje u wilt verzorgen. 
 
Donderdagmiddag 22 december om 14.30 uur 
begint voor de kinderen de Kerstvakantie. 
 
We kijken uit naar deze laatste weken van het 
jaar en maken er een gezellige tijd van met 
elkaar. 
 
Groetjes, 
Josien, Marcel en Evelyn 
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POVO: 

Afgelopen maandag hebben de kinderen algemene  

voorlichting gekregen over de route die ze kunnen  

bewandelen na de basisschool. Deze informatie 

 wordt aan u als ouders verstrekt op de  

informatie-avonden, maar was zeker voor de kinderen  

ook zeer interessant! De kinderen konden vragen  

stellen over alles wat met de overstap naar het  

Voortgezet Onderwijs te maken heeft. 

Bij navraag begrijpen we van de kinderen dat de  

inschrijving voor de open lesmiddagen al redelijk 

 loopt. Voor ‘Open huis’ dagen hoeft u zich niet in  

te schrijven. 

 

 

 

Creatief 

Aankomende woensdag is alweer de laatste creatieve les,  

die we gezamenlijk met de groepen 7 en 8 organiseren.  

Wat zijn we blij, met zoveel ouderhulp! In januari pakken  

we het weer op.  

De data voor cyclus 3 zijn dan: 18-01, 25-01 en 08-02.  

 

 

Project 

In de komende weken maken we kennis met het werelddeel Afrika, uit onze methode Blink.  

De kinderen ontdekken de diversiteit in Afrikaanse landschappen en klimaten, maar ook de 

diamantwinning en de specifieke elementen uit de Afrikaanse cultuur. 

 

 

Hiske, Rosanne en Monique 
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