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2 december Sinterklaasfeest, 
vrij vanaf 12.30 u. 

19 december SMW 

20 december  Kerstviering 

22 december Rapport mee 

24 december Kerstvakantie t/m 
8 januari 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Spannende tijden 

De maand december is aangebroken. Een drukke maand die altijd 

een beetje spanning en onrust met zich meebrengt.  

Naast een gezellig Sinterklaasfeest hopen we over drie weken ook 
een mooi kerstfeest te vieren. Tussen de feesten door doen we ons 

best om de rust in de school te houden en hard te werken. Voor de 

kinderen geeft dit rust en duidelijkheid. 

Morgenochtend hoopt de Sint onze school met een bezoek te vereren. U bent van harte uit-

genodigd het eerste deel van het  feest bij te wonen. De kinderen zijn vanaf 12:30 vrij. 

Aanwezigheid: 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

MR oproep 

Beste ouders, 

In september heeft Martijn Brouwer afscheid genomen als voorzitter van de MR en de vergaderhamer 

aan mij doorgegeven. Denk niet dat dit een grote prestatie is, als enige ouder binnen de MR was de 

keuze beperkt… 

Hoewel ik dus positie van Martijn heb mogen overnemen is er door het einde van de termijn van Mar-

tijn wel een vacante positie binnen de oudergeleding van de MR ontstaan. 

Binnen de MR worden keuzes in schoolbeleid voorgelegd aan de oudergeleding, praten we over hoe 

we het onderwijs een positieve impuls kunnen geven, en denken we mee met de schoolleiding over 

begrotingen, schoolgids, verhuizing, etc. Kortom: een plek waar je als betrokken ouder constructief 

kunt meedenken en op sommige onderwerpen inspraak hebt in de keuzes die de school maakt. 

Daarom wil ik jullie vragen wie graag, samen met mij, binnen de oudergeleding van de MR over bo-

venstaande zaken zou willen meedenken. De positie als ouder in de MR is voor een periode van 3 

jaar. 

Heb je vragen over de MR? Wil je meer weten over de MR? Schiet me op het schoolplein even aan, 

bel via 06-23126256 of mail even naar emilvanhoffen@hotmail.com Wil je je kandidaat stellen? Laat 

dit even weten via hetzelfde mailadres. We kijken naar je uit! 

Met vriendelijke groet,   

Emil van Hoffen. 

5 december Schanskorf 12 december Schanskorf 

6 december Alphen 13 december Schanskorf 

7 december Afwezig 14 december Afwezig 

8 december Schanskorf 15 december Alphen directeurenover-

leg 

9 december Afwezig 16 december Afwezig 

mailto:emilvanhoffen@hotmail.com
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Wat werd de themahoek intensief gebruikt tijdens het thema supermarkt. In de hoek kon je kiezen welke rol je 

had, door een rollenkaart en er werd heel erg gelet op het netjes houden van de winkel en dat de producten bij 

elkaar kwamen te staan. 

Zo ontstonden er vanzelf afdelingen, net als in de echte supermarkt. En natuurlijk werkten we over reclame en 

wat gezond of juist niet gezond is, wat duur is en of niet en zo kwamen langzamerhand al onze leervragen voor-

bij en kunnen  we nu zeggen dat we een antwoord hebben gekregen op onze leervragen. Dingen die we eerst 

niet wisten weten we nu wel! 

Zaterdag 12 november kwam de sint in het land en heel langzaam kwam het sint-thema ook de groep in. In de 

week van 21 tot 15 november begonnen we te merken dat de winkelhoek bijna niet meer gekozen werd en nadat 

ik dat probleem met de kinderen had besproken werd de hoek afgebroken en er een pakjesmaker van gemaakt. 

Meteen kwam het spel loos, de winkelspullen werden nu ingepakt en als cadeautjes door de pieten rond ge-

bracht. Sint schrijft ondertussen in zijn boek en in de bakkerij worden er pepernoten en taartjes gebakken en 

chocolade-letters versierd! 

Nu is het nog maar 1 nachtje slapen en dan komt Sint op school, spannend! Het wordt vast een groot feest. Sin-

terklaas heeft ons verteld dat hij ongeveer om 9 uur op school komt. Hij wil graag even met alle kinderen in de 

aula zitten en vanaf half 10 tot ong. 10.15u. gaat hij dan naar groep 1/2. U mag daar bij zijn, als dat mogelijk is. 

 

En dan gaan we beginnen aan een nieuw feest, kerst. De kinderen leren meer over advent, licht en donker, 

kerstboom en kerstversiering, kerstverhaal en kerststal. De meesten linken toch kerst met een kerstboom, maar 

wat gebeurde er nu heel lang geleden met kerst? En waarom vieren we dat ieder jaar?  

Iedere ochtend bij het bijbelverhaal doen we kaarsjes aan, ieder kind mag zijn/haar eigen kaarsje meenemen 

(graag iets dat stevig staat, dus of een dikke kaars, een kaarsje op batterij of iets in een glas) en dan steekt de 

juf het kaarsje aan als we naar het bijbelverhaal gaan luisteren en de kinderen mogen het kaarsje zelf uitblazen 

als het verhaal afgelopen is. Dit is een moment waarop het rustig is, met weinig geloop in de klas en dus een 

ideaal moment om dit te doen en met de kinderen de gezelligheid te voelen en te delen. 



Groep 3/4 
 

Ook in ons werken en spelen richten we ons dan ook op deze boodschap; in de klas is een stal, we knutselen een 

stal en we praten veel over dit bijzondere kind dat het Licht op de aarde bracht. De woordenschatwoorden zijn 

dan ook: kerst, stal, ster, kaars, kribbe, kaart, wijzen, kameel, kerk, krans, klok en herder. De letter van dit the-

ma is de k van Kerst. 

En ook tijdens dit thema leren we tellen en seriëren door bijv. kaarsen van dik naar dun te zetten of van kort 

naar lang. Of kerstpost bezorgen, waarbij meteen aan bod kan komen dat aan de ene kant van de straat de hui-

zen met de even nummers staan en aan de andere kant de huizen met oneven nummers. En ondertussen stel ik 

af en toe een vraag of maak ik een opmerking, zoals: Misschien zijn er ook wel huizen die meerdere kaarten krij-

gen? Welk huis heeft de meeste post? Welk huis de minste?  

Weer genoeg te leren dus. En dan doen we niet alleen, sinds een weekje is onze 

groep weer een beetje gegroeid: Daniël Zwart is erbij gekomen. We hopen dat 

je het gezellig vind bij ons en wensen je een leuke tijd toe op de Schanskorf! En 

natuurlijk loop in onze klas juf Rianne, zij stelt zich hieronder voor: 

Hallo! Ik ben Rianne de Gelder. Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Berkel 

en Rodenrijs. Ik doe PABO opleiden in de school, in Zwolle. Dit houd in 

dat ik 3 dagen stageloop en 1 dag in de week naar de hogeschool ga. Ik 

zit nu in mijn derde jaar en loop tot de voorjaarsvakantie stage in groep 

1/2. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en ze wat leren! Ik 

vind het mooi om de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling, bij-

voorbeeld bij het sociaal contact met anderen, het zelfvertrouwen maar 

ook op reken- en taalgebied. 

Zo aan het begin van de drukke decembermaand is hier weer een overzicht van hoe het gaat in de 

klas. In groep 3/4 merk ik dat alle kinderen heel goed mee blijven doen in de 

klas. Hier blijft de rust zichtbaar en kunnen de kinderen lang geconcen-

treerd werken! Fijn! De onrust door Sinterklaas die komen gaat, merk ik 

vooral op het plein, tijdens de pauzes. Kinderen zijn sneller verdrietig, zeg-

gen vaker onaardige dingen tegen elkaar en maken sneller ruzie. In de klas 

bespreken we dit dagelijks en hebben we de volgende regel:  

Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, eerst duidelijk STOP zeggen 

Gaat diegene door? Opnieuw duidelijk STOP zeggen (heeft de ander het 

goed gehoord?) 

Gaat diegene nog steeds door? Naar de juf of overblijfmoeder.  

Is de juf niet bereikbaar? Weglopen en na de pauze vertellen aan de eigen 

juf.   

In de klas zijn we veel met Sinterklaas bezig. We hebben natuurlijk kruidnootjes 

gebakken, de kinderen in groep 4 leerden een verhaal schrijven over sinterklaas 

(toen ik door het sleutelgat keek, zag ik….. ) 

De kinderen knutselen pietjes, stoomboten en sleutelgaten met de sint erin ge-

tekend. De kinderen hebben hun schoen gezet en de volgen-

de klas een geweldig rommelige klas helemaal opgeruimd! 

 

Groep 3 schrijft woordjes van sinterklaas en leert een brief 

schrijven naar piet. 

 

Aanstaande vrijdag vieren we dan echt sinterklaas op school. Aan het begin van de 

dag wordt de feestdag ludiek geopend, het is leuk als u hier op het plein bij bent. 

In de klas zullen we allerlei leuke spelletjes doen. Als de Sint ook bij ons in de klas 

komt, mogen de kinderen laten zien wat ze kunnen. Onze turntalenten en voetbal-

talenten willen graag een truc laten zien. De hele klas laat nog eens het wel be-

kende ‘de uil zat in de olmen’ horen. En als u wilt, mag u foto’s sturen van knex- 
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en legokunstwerken van thuis, zodat ik die op het digibord aan de goedheiligman kan laten zien.. 

 

Daarna zal het feest met elkaar vrolijk worden doorgezet tot 12.30 uur. U kunt uw kind dan van 

school afhalen. 

De bedoeling is dat maandag de klas is veranderd in kerststijl… 

 

In de klas hebben we een beloningssysteem, waarbij positief gedrag in de 

klas beloond wordt. U kent waarschijnlijk al het stoplicht in de klas en de 

term van uw kind ‘vandaag stond ik in het groen en toen in het geel!’. Als 

de kinderen zich erg goed hebben gedragen, kunnen ze in het ‘geel’ ko-

men en mogen ze aan het eind van de dag een muntje in de muntjesbuis 

doen. Als de buis vol is, trekken we een lootje met daarop een activiteit 

die de kinderen zelf met elkaar bedacht hebben. Zo was deze week de be-

loning ‘je instrument mee naar school nemen’.  Dus: heeft uw kind een 

instrument wat hij/zij mee mag nemen? Dit mag maandag mee naar 

school. Ik zal zorgen voor een plek waar de instrumenten veilig kunnen 

liggen die dag. In de klas zullen we met elkaar bekijken wat voor instru-

menten het zijn en wie er al misschien iets kan spelen. Ik zal foto’s maken 

en ze op klasbord zetten…  

 

De dit-ben-ik- doos is weer bij iedereen langs geweest, leuk om steeds meer over de kinderen te we-

ten te komen. Ook al vonden sommige kinderen het voor de klas dingen vertellen best spannend, 

toch heeft iedereen het gedaan en merk je daardoor ook dat kinderen daardoor makkelijker contact 

maken   
 

Met groep 3 gaan we met taal nu werken in 

thema 7, ‘Wie gaat er mee op reis?’. De 

kinderen leren hier de letter ei. Thuis kunt 

u erop letten dat uw kind de letter ei niet 

als ie schrijft en andersom…  

 

In groep 4 leren we nu de tafel van 3! Dat 

vinden veel kinderen nog lastig… Kunt u 

hier thuis ook mee oefenen?? 

 

 

 

Belangrijke data voor de komende tijd zijn:  

- Vrijdag 2 december; SINTERKLAAS FEEST, 12.30 uur zijn de kinderen uit. 

- Maandag 5 december, instrument mee naar school.  

- Maandag 12 december, Marjorie heeft cursus, Jacobien staat voor de klas.  

- Dinsdag 20 december, we vieren ’s avonds het Kerstfeest op school.  

- Donderdag 22 december, uw kind krijgt zijn/haar rapport mee naar huis.  

- Vrijdag 23 december, de kinderen zijn vrij, het is kerstvakantie!!!  

 

Hartelijke groet,  

Jacobien en Marjorie 

We hebben een bijzondere week achter de rug. We waren bij de bruiloft van juf Malinde en Herman. 

Wat een gebeurtenis om mee te maken! Alle kinderen kwamen prachtig gekleed op school. 

In het stadhuis van Lansingerland zagen we juf en Herman met allemaal schattige bruidsmeisjes bin-

nen komen. Juf Marlinde zag er prachtig uit en was echt blij de kinderen van haar klas te zien. Ze 

gingen onder de prachtige bogen door. 

Na de ceremonie was er gelegenheid voor cadeautjes, foto’s en het liedje dat de meiden hadden ge-

maakt. Echt heel leuk allemaal. De kinderen kregen allemaal een tasje van Marlinde met leuke en lek-

kere dingetjes. Er stond ook nog drinken met cupcakes klaar.  

In de kerkdienst waren veel kinderen en ouders aanwezig. Erg leuk!!  Al met al hebben we de bruiloft 

echt kunnen meemaken. 



In de klas hebben we die dag allerlei dingen over trouwen geleerd. Wat is het? Wat beloof je aan el-

kaar? Wat gebeurd er in de kerk en dergelijke zaken. 

We missen vanaf de donderdag voor de bruiloft Daniël in de klas. Hij heeft keelontsteking en kan 

daardoor niet op school zijn. We hebben hem een kaart gestuurd en hopen dat hij het sinterklaasfeest 

wel mee kan vieren. 

In groep 5 is hebben we er een nieuwe leerling bij gekregen. Hij heet Matthijs Zwart en is met zijn 

gezin naar Zoetermeer verhuisd. 

Feline is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd! 

Huiswerk: 

Vr. 2 december:  surprise mee naar school. 

Ma. 5 december:  Engels toets Unit 2 (gr.6) 

Vr. 9 december: toets levend water  

Nieuwsbegrip 



Vrijdag is het zover!!!! Sinterklaas. We hebben er zin in! De kinderen mogen hun surprises onder een 

kleed in het midden van het lokaal leggen. Het is fijn als het gedicht en de naam voor wie het is DUI-

DELIJK aan DE BUITENKANT staan. 

Bijna elke dag hebben we trouw het Sinterklaasjournaal gevolgd….. 

De Sint kan gerust komen…… zijn Pieten zijn er ook zo goed als klaar voor. 

 

Vanaf maandag gaan we aan de slag met de Kerst! Met de hele school gaan we een musical instude-

ren. Groep 7/8 heeft zelfs 2 scènes. 

 

Omdat het volgende hoofdstuk van Levend Water over Pinksteren ging, heb ik gekozen om deze week 

een losstaand hoofdstuk te behandelen, namelijk: JONA. Ik kies ervoor om niet helemaal de volgorde 

te doen van de hoofdstukken, dus het wordt goed opletten welke lessen er steeds aan de beurt zijn! 

Na Jona komen de hoofdstukken over Kerst! 

 

Henk is al helemaal ingeburgerd in onze groep. Hij doet lekker mee met voetbal. Fijn Henk dat je on-

ze groep bent komen versterken! 

 

De sfeer is over het algemeen goed. Afgelopen keer dat we bezig waren met de Kanjertraining kreeg 

de klas van iedereen erg hoge cijfers! Tuurlijk zijn er wel eens wat ruzietjes, maar dat hoort erbij. Die 

zijn altijd snel weer op te lossen. Ik vind het mooi om te zien hoe we met elkaar lol kunnen maken, 

maar ook hard kunnen werken, hoe iedereen geaccepteerd wordt. Mijn allergrootste complimenten!! 

 

Afgelopen vrijdag waren heel veel kinderen aanwezig bij de Kerkdienst van Marlinde en Herman. Erg 

gaaf! En ze hebben super goed gezongen. Gaaf om met zo’n grote horde Schanskorfkinderen en ou-

ders een stukje mee te maken van de bruiloft van juf Marlinde en Herman. 

 

Deze week en ook volgende week is juf Rianne (ze loopt stage bij de kleuters) een paar keer bij ons 

in de klas geweest. Zij gaat namelijk vrijdag 9 december lesgeven, omdat ik dan een vrije dag heb. 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Vrijdag 2 december: SINTERKLAAS, ’s middags vrij!!!! 

Maandag 5 december 

Dinsdag 6 december: NB nepmerkkleding 

Woensdag 7 december: 

Donderdag 8 december: TOPO (Noord- Europa/Midden-Oosten) 

Vrijdag 9 december: Juf Francien vrij, juf Rianne voor de groep 

Maandag 12 december 

Dinsdag 13 december: NB 

Woensdag 14 december: Engels alle woordjes 

Donderdag 15 december: 

Vrijdag  16 december: LW les 22 en 23 (memootje les 23) 

Maandag 19 december 

Dinsdag 20 december: NB en KERSTVIERING 

Woensdag 21 december 

Donderdag 22 december: rapport mee 

Vrijdag 23 december: VAKANTIE!!!!!! 
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