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19 december SMW 

20 december Kerstviering v.a. 
18.30  uur  

locatie: schoolplein 

22 december Rapport mee 

23 december  Vrij t/m 6 januari 
2017 

9 januari 09.00 uur Jaarope-
ning met zing in 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

Kerst, vrede op aarde, rust in onze huizen en harten.  

Het lijkt soms zo ver te zoeken als we kijken in de wereld om ons heen. Miljoenen mensen op de 

vlucht, zonder thuis en zonder hoop, ziektes bij geliefden en verdriet.  

Maar dan; een kribbe in een stal met daarin lang geleden geboren:  Jezus onze verlosser, onze Ko-

ning. Hij is ons Licht dat de duisternis heeft overwonnen. Dat Licht mogen ook wij laten schijnen om 

ons heen, ieder op zijn of haar eigen plek. Ik wens u mooie kerstdagen toe in dat Licht. 

Welkom 

Hartelijk welkom aan Aiden, een nieuwe leerling in groep 1. Net op tijd gestart om het kerstfeest mee 

te vieren. We wensen Aiden en zijn familie een goede tijd toe op De Schanskorf. 

Kerstviering en sing inn 2017 

Dinsdagavond om 18:30 vieren we met alle kinderen het kerstfeest. We proberen dit weer buiten te 

doen, kleed u dus warm aan. 

Maandag 9 januari starten we het nieuwe jaar met een zing-in  in de aula. Fijn als u hierbij kunt zijn. 

Als de kinderen naar de klassen gaan, is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar een ge-

lukkig nieuwjaar te wensen.  

 

Rapporten 

In de komende week krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. U kunt met uw kind bekijken 

hoe het gaat op school. Rapportgesprekken vinden begin februari plaats als ook de citotoetsen zijn 

afgenomen en er een completer beeld is. Uiteraard kunt u tussendoor altijd vragen stellen aan de 



leerkracht van uw kind(eren). 

Leren van elkaar 

Als collega’s leren we van elkaar door bij elkaar lessen te bekijken en deze te bespreken. Soms wor-

den voor dit doel filmpjes gemaakt. Deze filmpjes worden alleen intern gebruikt  en naderhand weer 

gewist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid:  

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

 

19 december Schanskorf 

20 december Schanskorf 

21 december Alphen 

22 december Schanskorf 

23 december Vakantie 

OPROEP 

Welke ouder heeft dinsdag 20 december tijd, zin en handige handjes 

om te helpen een aantal digiborden en beamers te demonteren in het 

toekomstige pand? Graag zelf gereedschap meenemen. 

We starten om 13:00. 

Graag opgeven bij mij via e.stoel@gpown.nl  of doorgeven aan een 

leerkracht. 

mailto:e.stoel@gpown.nl
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En dan gaan we langzamerhand toe naar kerst, de eerste bijbelverhalen gaan over Zacharias en Elisa-

beth die van de engel Gabriel horen dat ze een kindje krijgen en oom Maria die hoort dat ze een kind-

je krijgt. En het zijn allebei bijzondere kinderen: Johannes en Jezus. 

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. 

We oefenen ook hard voor onze kerstviering op dinsdag 20 december. Het is vanaf 18.30 uur ’s 

avonds op het schoolplein. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd dit met ons mee te vieren en gas-

ten mee te nemen. 

Voor de viering hebben we de groep verdeeld in engelen en herders, de meisjes zijn engelen en de 

jongens herders. Zo mogen ze tijdens die viering ook verkleed zijn. Als u thuis een stuk witte stof 

hebt en u maakt er in het midden een gat in voor het hoofd, een touwtje om de middel en wat glitters 

in het haar, dan is het al prima. Zo ook de herders, een stuk donkere stof en een kleiner stukje op het 

hoofd, touwtje er om heen en klaar is de herder. Op school spelen de kinderen in de themahoek ook 

op deze manier en mocht u een beeld bij de woorden willen, dan kunnen we dat zo even laten zien. 

De kinderen vertellen over alle versieringen die thuis staan en vooral de 

lampjes zijn natuurlijk prachtig. In de klas 

hebben we dan ook een twee kerstbomen, 

één die door de juf versierd is en 1 die 

door de kinderen zelf versierd mag wor-

den. 

Verder hangen er al kerstkransen, worden 

er sterren van K’nex gemaakt en kerstbo-

men of sterren van lollystokjes. Volgende 

week maken we ook een werkje met een 

stal, omdat we dan bij die verhalen zijn 

beland. En dan is het al bijna kerstvakan-

tie! 

Donderdag 22 december is onze laatste 

schooldag, dan krijgen de kinderen ook 

een rapport mee. Niet iedereen, want bij 

ons op school vinden we dat we pas iets 

over een kind in het rapport kunnen op-

schrijven als het minimaal 3 maanden bij 

ons op school zit. Wel laten we de kinderen 

een mooie tekening maken. 

Op vrijdag 23 december start de kerstvakantie. Die vrijdag 

zijn we dus vrij en dan gaan op maandag 9 januari gaan 

de schooldeuren weer open. Dan hebben we ook een sing-in  

in de aula om 9.00u., waarbij u natuurlijk van harte welkom 

bent. 

We gaan nog genieten van de laatste dagen van dit jaar met 

de kinderen en willen u natuurlijk hele fijne kerstdagen, een 

prachtig uiteinde en een heel gezegend Nieuwjaar toewen-

sen! 

Hartelijke groeten, 

Juf Jacobien, juf Titia en juf Rianne  
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het Kerstfeest nadert en onze klas is als voorbereiding vrolijk versierd met lichtjes, zelf geknutselde 

kerststerren en kerstengelen en nep-openhaard met nep-kaarsen erop.. 

 

We luisteren elke dag naar een deel van het kerstverhaal uit de Bijbel, en we oefenen met de kerst-

musical die we volgende week dinsdag hopen op te treden! Alle kinderen hebben een rol in onze sce-

ne. Sommige kinderen zonder tekst, sommige kinderen met veel tekst, er zijn kinderen die een solo 

zingen en kinderen die meewerken aan het decor. Er moet best veel ingeoefend worden. Mocht uw 

kind een belangrijke tekst hebben om in te studeren, kan het zijn dat ik u hier even over mail, met de 

vraag of u dit thuis misschien ook kunt doornemen met uw kind! 

 

Intussen werken we ook door 

met de gewone lesmethodes. 

Groep 4 leert de komende 

weken nog even de tafel van 

1 en 2 en 3. In deze drukke 

tijd komen we niet toe aan 

het toetsen van deze tafels. 

Dat komt na de vakantie 

weer. 

Met spelling leren de kinde-

ren woorden uit het AU-

verhaal. Er zit geen regel 

achter welke woorden met 

OU of AU geschreven wor-

den. Daarvoor is het Au-

verhaal bedacht. Het idee is 

dat de kinderen het verhaal 

uit het hoofd kennen en 

daardoor weten welke woor-

den met de AU geschreven 

wordt. 

http://www.beetjespellen.nl/

website/index.php?pag=133 

Het gaat om het verhaal wat 

u via de link kunt vinden. De plaat hierboven hoort erbij. 

In groep 3 zijn we bij thema 8, het thema is 

‘hallo!’.  

De laatste letters worden officieel aangeleerd 

en vanaf het volgende thema gaan we meer 

aandacht geven aan zinsopbouw en begrij-

pend lezen. 

 

Met rekenen leert groep 3 nu aanvullen tot 30 

(je hebt 22 eieren, hoeveel moet je erbij 

doen voordat je 30 hebt?) Veel kinderen heb-

ben nog moeite met minsommen (de basis-

sommen onder de 20, dus 8-5 en 15-5. Het is 

de bedoeling dat de kinderen hier zo snel mo-

gelijk het antwoord op weten). Als u thuis ook 

merkt dat dit nog best lastig is, zou u eventu-

eel hiermee kunnen oefenen. Er zijn werkbla-

den te vinden op www.somprint.nl 

http://www.beetjespellen.nl/website/index.php?pag=133
http://www.beetjespellen.nl/website/index.php?pag=133
http://www.somprint.nl


Groep 5/6 
 

Volgende week is er geen schanskorfnieuws en de week erna is het vakantie. Ik wens u hierbij alle-

maal alvast heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 toe! 

 

Bijzonderheden: 

Dinsdag 20 december: Kerstviering op school! Van 18.30-20.00 uur. Neemt u een dekentje mee? 

Waarschijnlijk is het koud buiten… 

Donderdag 22 december: De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis. Wilt u dit alstublieft 

even checken op het schoolplein? Anders viert het rapport van uw kind wellicht Kerst en oud 

en nieuw op school… 

Vrijdag 23 december: De kerstvakantie begint!! De kinderen zijn vrij die dag!! De kerstvakantie 

begint voor de kinderen dus al donderdag middag…. 

Maandag 9 januari: De eerste schooldag van 2017. 

Maandag 23 januari: de CITO toetsen worden afgenomen. 

Woensdag 25 januari: Marjorie heeft cursus, Jacobien staat voor de klas. 

Donderdag 26 januari: Marjorie staat voor de klas. 

Maandag 6 februari: De kinderen zijn vrij, leerkrachten hebben studiedag. 

Dinsdag en donderdag 7 en 9 februari: rapportgesprekken. 

Maandag 13 februari: joepie, Marjorie is jarig…. 

 

Tot zover onze planning vooruit… Alvast een fijne vakantie! 

 

Hartelijke groet, 

Jacobien en Marjorie 

Het is alweer bijna Kerstvakantie! En daar zijn de kinderen aan toe ook. Dat is te merken in de klas. 

Ondanks dat er nog steeds hard gewerkt wordt merk je dat de kinderen moe zijn. Er zijn veel kleine 

ruzietjes die gelukkig wel weer snel worden opgelost. Verder kunnen we terug kijken op een paar leu-

ke en leerzame eerste maanden. De klas is echt ontzettend gezellig en wil graag leren. Ik heb echt 

genoten van alles wat we al hebben gedaan. Straks lekker twee weken uitrusten en dan in 2017 weer 

met nieuwe, frisse energie aan de slag! Via deze weg wens ik jullie alvast een hele fijne vakantie, fij-

ne feestdagen en het beste voor 2017! 

Kerstviering: Aanstaande dinsdagavond is de Kerstviering op school! Hij begint om 18.30 

uur! We zijn druk aan het oefenen aan onze scène in de musical. De kinderen zijn er enthousiast mee 

bezig! We kunnen uw hulp nog goed gebruiken.. Als u een van de volgende dingen wilt regelen hoor 

ik het graag van u! 

Thermoskan warme chocolademelk meebrengen voor ’s avonds. 

Thermoskan gluhwein meebrengen voor ’s avonds. 

Verder is het belangrijk dat de kinderen een beetje gekleed zijn in de rol die ze spelen. Voor een aan-

tal kinderen is dat een rol met tekst. Ook is er een “kind 1, een kind 2 en een kind 3” voor hen willen 

we het volgende: 

Kind 1: Donkerblauwe muts met sjaal.  

Kind 2: Groene muts met sjaal.  

Kind 3. Rode muts met sjaal.  

Lukt dat niet? Geef het op tijd aan dan kunnen we vragen of een ander het heeft en mee kan nemen! 

Verder zal ik met de kinderen bespreken wat ze aan kunnen doen! Vraag het dus ook gerust aan hen 

zelf. Komt u er niet uit? Dan hoor ik het graag…  

Huiswerk: Vanwege de drukke periode en de kinderen die lekker toe zijn aan vakantie is er tot aan de 

Kerstvakantie geen huiswerk meer. Na de kerstvakantie pikken we het weer op. Op dinsdag maken 

de kinderen dan weer huiswerk voor Nieuwsbegrip. Voor groep 5 komt daar dan naast woordenschat 

ook andere tekstsoort bij. 

Ook starten we na de Kerstvakantie met het inplannen van de spreekbeurten. De kinderen krijgen 

dan een voorbereidingslijst mee. Ook zal ik hen in de klas precies uitleggen wat de bedoeling is. 
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We hebben Sinterklaas weer uitgezwaaid! Wat een geweldige ochtend hebben we met elkaar beleefd 

en wat kwam Sinterklaas met zijn Pieten op een spectaculaire manier aan. We hebben elkaar ver-

wend met surprises, mooie gedichten en leuke cadeaus. 

 

Maandag 5 december zijn we gelijk met Kerst begonnen. We horen de Kerstverhalen en we oefenen 

hard voor de musical. Een aantal van ons moeten behoorlijk wat tekst uit hun hoofd kennen! 

Het gaat een mooie Kerstviering worden volgende week dinsdag buiten op het plein! Komen jullie al-

lemaal kijken? Neem familieleden, buren en andere bekenden mee. Het begint om 18.30. Voor een 

zitplaats moet je op tijd aanwezig zijn en doe warme kleren aan of neem een warme deken mee!! 

 

Met taal en rekenen werken we altijd 2 boeken door in 1 seizoen…… Bij beide zijn we al weer aan het 

laatste blok van het eerste boek begonnen….. Soms voelt het alsof we nog maar net zijn begonnen, 

maar we zijn al bijna op de helft.  De kinderen krijgen volgende week hun eerste rapport mee! 

Alle kinderen kunnen sowieso trots zijn op wat ze tot nu toe bereikt hebben. 

Eind januari zijn de toetsen van cito weer. Dan kunnen we de balans weer op gaan maken. 

 

Groep 7 leerde met werkwoordspelling hoe het zit met werkwoorden die een andere klank krijgen in 

de verleden tijd. Dan hoef je namelijk ’t KOFSCHIP (of sexy fokschaap) niet te gebruiken. Met taal 

leerden ze wat het lijdend voorwerp is en de bepaling (van tijd of plaats). Met rekenen zijn we hard 

bezig met de procenten, breuken en verhoudingen. Ook herhalen we de grote deelsommen (zoals 

881:14=). Wat we er nieuw bijleren zijn de restsommen! 

 

Groep 8 leerde wat priemgetallen zijn en we oefenen met het lezen van grafieken en welke verschil-

lende grafieken er zijn. 

Met spelling leren we woorden als leeuweriken en monniken……. Ja…. Dat schijf je met 1 k! Vraag 

maar aan de kinderen waarom dat zo is. Het heeft iets te maken met de klemtoon. 

 

We gaan volgende week nog een week hard werken en daarna mogen we genieten van een welver-

diende kerstvakantie!! 

 

In januari zijn er veel opendagen op de vervolgscholen. De kinderen van groep 8 hebben verschillen-

de folders mee naar huis genomen. Ga samen met je kind kijken. 

Ik wil dat ook tegen de ouders van groep 7 zeggen! Ga nu al vast kijken op vervolgscholen. Op de 

ramen van de klas hangen verschillende posters van verschillende scholen met allerlei data er op. 

 

De ouders van groep 8 krijgen half januari een concept van het onderwijskundige rapport voor het 

vervolgonderwijs van hun kind. Dat rapport met het advies wordt besproken begin februari. Daarna 

zal ik de rapporten definitief maken en krijgen jullie een code. Met die code kunnen jullie je kind in-

schrijven op een vervolgschool. 

 

Wat ik ook al vast kan noemen….het voetbaltoernooi is op vrijdag 24 maart!!! Houd die datum alvast 

vrij. Er komt tzt een hele mail erover, maar een happening is het altijd en je moet het een keer live 

meegemaakt hebben! Ik hoop op veel supportende ouders die ook willen rijden, scheidsen , coachen, 

genieten, koffie/thee drinken en friet willen eten. 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 20 december 18.30 uur: Kerstviering 

Vrijdag 23 december: VAKANTIE 

Maandag 9 januari: weer naar school 

Vrijdag 24 maart: GPOWN VOETBALTOERNOOI!!! 

Dan wil ik jullie allemaal ontzettend hartelijk bedanken 

voor het fijne jaar tot nu toe. Ik wens jullie goede, mooie 

feestdagen toe en een gelukkig en gezegend 2017! 

 

Hartelijke groet,  

Groep 7/8, Debbie en Francien 

Belangrijke data: 

Di 20/12 Kerstviering 18.30 uur 

Vrij 23/12 Kinderen vrij.. Start Kerstvakantie! 


