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Vrijdag 21 december  Vanaf 12:30 uur: Kerstvakantie t/m  6 januari 
Maandag 7 januari 2019 School start weer, Leerlingraad,  SMW  en Sing-inn om 15:00 u.  
Vrijdag 11 januari  Luizencontrole 
Dinsdag 5 februari  Tandzorg  
  
 
 
 
 
 
 
 

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven  en zijn heerschappij 

duurt voor eeuwig, vrolijk kerstfeest iedereen! 

Na een heerlijk kerstdiner in mooie kleding en sfeerverlichting was het 

mooi dat we met elkaar mochten horen, zien en zingen over die Koning 

Jezus die ons vrede brengt. Wat fijn om als (groot)ouders, kinderen en 

team dit feest samen te vieren.  

Bedankt voor alle helpende handen hierbij!  
  

Nieuw jaar 

Op Maandag 7 januari om 15:00 uur willen we het nieuwe jaar 

inzingen; ook hier bent u van harte voor uitgenodigd. 

  

Speelmorgen  peuters 16 januari 

Woensdag 16 januari zijn peuters vanaf 2 ½ jaar  van harte welkom om te 

spelen. In het lokaal van groep 1 en 2 is er een speciaal programma voor 

hen vanaf 9 uur tot 11 uur. Ouders mogen als ze willen erbij blijven, er is 

ook gelegenheid om de school te bekijken. 

Wilt u deze uitnodiging delen in uw kennissenkring? 

  

Rapport 

Op 1 februari 2019 krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Het rapport komt 

dus na de toetsweek en zal er anders uitzien; een rapportmap met daarin het rapport. In eerste 

week van februari vinden gesprekken over de rapporten plaats. 

 

Schommel 

De leerlingen hebben hun best gedaan geld bij elkaar te krijgen voor een schommel. Fijn dat er 

geld binnen is gekomen. Bedankt hiervoor! Samen met geld dat we konden reserveren hiervoor 

is het voldoende om een schommel aan te schaffen. Naar verwachting half januari zal de 

schommel worden geplaatst. We sparen door voor een zandbak voor de kleuters. 

 

Oproep 

Wie zou de zoom van het gordijn in de aula voor ons kunnen maken? Graag melden bij juf Ellen. 

  

Agenda 

Van de directie 

Donderdag 
20  december 

2018 



 

Wauw, wat was het mooi gisteravond! In het donker naar school, je mooiste kleren aan en de juf 

had zelfs lippenstift op! Na alle verwondering zagen de meesten ook de lekkere hapjes en begon 

de trek langzaam te komen. Wel twee tafels vol met lekkers, dat was af en toe moeilijk kiezen en 

wat was er véél! Niet iedereen had 7 hapjes meegenomen en dat was logisch, maar er was zo 

veel dat ook jullie als ouders konden meegenieten van de lekkere dingen die gemaakt zijn! 

In de aula had groep 3/4 enorm zijn best gedaan op het oefenen van liedjes en een klein 

toneelstuk. Gaaf om ze daar zo trots te zien staan en dat mogen ze ook zijn. we hebben tenslotte 

een hele mooie boodschap te vertellen. Jezus, de Redder van de Wereld is geboren al heel lang 

geleden, maar het is zo belangrijk dat we daar elke kerst aan denken, want iedereen moet het 

weten! iedereen mag bij die God horen. “Zo vergeten we niet wat God aan mensen heeft 

gegeven. Zo vergeten we niet dat God zo veel van ons houdt, dat hij zijn eigen Zoon aan ons 

geeft. En elke dag zorgt God nog voor ons. Bij Hem ben je veilig!” Tirza zei het zo mooi aan het 

einde van de viering en zo willen we de vakantie in gaan, met dat veilige gevoel! 

Ik wil u dan ook hele fijne feestdagen wensen. Rust lekker uit, geniet van alle mensen/familie om 

u heen en graag tot ziens op maandag 7 januari 2019! 

 

Hartelijke groeten, 

Titia 

  

 

  

Groep 1/2 



 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zo, we zijn er weer, op de helft van het schooljaar. En we zijn precies op schema wat leren 

betreft: groep 3 heeft in een half jaar leren lezen en schrijven, groep 4 begint met het 

automatiseren van de tafels en heeft ook al heel wat nieuwe dingen geleerd dit jaar… 

 

Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan hè, bij de kerstviering! Ik ben zo trots op alle 

kinderen, ze zongen en speelden ontzettend goed! We hopen dat we op deze manier het 

Kerstfeest hebben gevierd vanuit onze schoolvisie. Feest met een uitgebreid diner, waarin Jezus 

in het middelpunt staat. We hopen dat jullie ook hebben genoten! 

 

Aanstaande vrijdag zijn Daan en Joas voor het laatst bij ons in de klas. We wensen hen een heel 

fijne tijd op de nieuwe school toe! 

 

Nu alvast wens ik jullie allemaal een heel fijne vakantie toe, waarin iedereen lekker kan uitrusten 

en kan bijkomen van de druktes van de decembermaand. Ook wens ik jullie fijne feestdagen toe 

en een voorspoedig nieuwjaar! tot in het nieuwe jaar! 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

  

 

 

  

Groep 3/4 



Beste ouders/verzorgers,  
 

Wat gaat de tijd toch snel! Zo hadden we bij de vorige nieuwsbrief 

de Sintviering net achter de rug, en nu hebben we zelfs de 

kerstviering alweer achter ons. 

We kunnen terugkijken op een gezellig samen zijn, we hebben 

heerlijk gegeten van al het lekkers en moois wat iedereen had 

meegenomen.  

Iedereen zag er ook echt op z’n kerst mooist uit! We hebben 

genoten! 

 

Levend Water 

De afgelopen weken stonden in het teken van Kerst. We hoorden de 

bekende verhalen van de engel Gabriël die het bijzondere nieuws 

komt vertellen, eerst aan Zacharias en later aan Maria. En dan de 

geboorte van de Here Jezus, het bezoek van de herders en de 

wijzen. Ook al zijn het bekende verhalen, het is om stil van te 

worden! Wat een prachtig nieuws, elke keer weer, dat onze redder 

is geboren! 

Na dit uitstapje voor kerst, gaan we na de vakantie gewoon weer 

verder waar we gebleven waren. Hoofdstuk 15 is dan aan de beurt. 

 

Rekenen 

In het afgelopen blok zijn we veel bezig geweest met delen met rest. Het grappige was dat dit 

even gebruikt werd met het kerstdiner! Er waren 2 dozen met mini tompoucen. In elke doos 

zaten 16 tompoucen. 2 x 16 is 32. In de klas zijn 15 kinderen. we delen 32 door 15 kinderen, 

dus: 32 : 15 = 2, rest 2. Ah, voor elke juf 1! Boffen wij even! 

Ook hebben we met rekenen kennis gemaakt met decameters, hectometers en kilometers. Dat is 

nog best lastig! 

 

Netjes werken 

Netjes werken was iets waar we de afgelopen tijd ook echt mee 

bezig zijn geweest. Dit zien we terug zowel in de schriften, als 

op de tablet. We doen ons best om goed te denken om 

hoofdletters en punten en tussen de regels te schrijven. Maar 

ook op de tablet doen we ons best om eerst goed na te 

denken, voordat we een antwoord invullen en meteen 

doorklikken. Dit is best nog heel lastig, dus na de vakantie 

oefenen we hier flink mee verder! 

 

Vakantie!! 

Na hard werken hebben we dan nu 2 weken vakantie! We 

wensen iedereen hele mooie en fijne Kerstdagen, en een leuke 

jaarwisseling! We hopen iedereen dan weer veilig en gezond in 

het nieuwe jaar, op 7 januari te begroeten. ‘s Middags bent u 

van harte welkom op de Sing in die begint om 14.30 uur. 

 

Belangrijke data/huiswerk 

Vrijdag 11 januari:Toets Levend Water hoofdstuk 15 

    en luizencontrole! 

Dinsdag 16 januari: huiswerk nieuwsbegrip week 2 

Donderdag 17 januari: Toets Engels Unit 3 

Vrijdag 18 januari: Toets Levend Water hoofdstuk 16 

 

Hartelijke groeten, juf Jessica en juf Annelies 

  

  

Groep 5 



 

Beste ouder(s), verzorger(s) van groep 6, 

 

Wat hebben we genoten van het kerstdiner met elkaar! Er was ontzettend veel lekkers gemaakt. 

Mini pizza’s, gezonde patatjes van wortel en kaas, hamburgertjes, gourmetten, appeltaarten, 

monchou toetjes, wraps, kippenpootjes, cakes en nog veeeeeel meer!!  

We hadden echte kinderchampagne en proosten met elkaar op het schooljaar! 

Gelukkig is er ook een tijd om te genieten vooral na het harde werken. Deze week hebben de 

kinderen laten zien dat ze gewoon nog hun best doen met rekenen, taal en spelling. We leren 

zoveel over breuken, moeilijke woorden, teksten lezen..  

 

Ook hebben we een nieuwe muziekmethode: eigenwijs. Wat een super leuke methode! Elke 

donderdag krijgen de kinderen weer een nieuwe les. Dus als ze zingend naar huis komen, weet u 

hoe het komt! 

 

En nu is het alweer bijna vakantie. Lekker even 2 weken helemaal uitrusten zodat we weer met 

frisse moed er tegenaan kunnen gaan 7 januari! Vanaf dan zal juf Inge 7 weken achter elkaar op 

de woensdag voor de klas staan. Daarna draaien we het weer om de woensdag om. 

 

Morgen nog even het laatste dagje knallen, opruimen met elkaar. En heeeel misschien neemt de 

juf dan wel wat lekkers mee waar we van kunnen genieten, tijdens een filmpje, het laatste 

kwartiertje…. 

 

Hele fijne dagen gewenst van  

juf Marlinde en van juf Inge 

 

  

  

Groep 6 



Wat een geweldig kerstdiner zo met elkaar! Het was ontzettend gezellig en heeeeeeel veel eten. 

Fijn dat iedereen wat mee had genomen! Zelfs de ouders konden nog mee smullen van al dat 

lekkers. Of het nou om brownies ging of appelflappen of kleine pizza’s of de heerlijke snert. Echt 

allemaal lekker. De kinderen hadden er ook ontzettend veel zin! 

  

Het is bijna vakantie en daar hebben we ook zin in! lekker 2 weken even niks. 

De laatste week hebben we verschillende blokken afgesloten van taal, spelling en rekenen. We 

hebben extra geoefend voor de citotoetsen en natuurlijk gewerkt over Kerst. Het grote feest dat 

Jezus op aarde kwam. Op een hele eenvoudige plaats bij normale mensen. Als eerste 

kraambezoek de herders… Bijzonder en indrukwekkend verhaal. En het is nog echt gebeurd ook!! 

Er spelen ook vervelende dingen in de groep. Er wordt gescholden tijdens het voetballen en 

tussendoor worden er vervelende opmerkingen gemaakt tegen elkaar of over elkaar. Het is soms 

lastig om er goed de vinger achter te krijgen omdat het vaak zo even in het geniep gebeurt. 

Aan de andere kant hebben we wel weer fijne kanjerlessen gehad over vertrouwen. Ben je te 

vertrouwen als je over een ander roddelt of als je een ander niet wilt helpen. 

 

Na de vakantie gaan we hier zeker weer mee door. Een goede sfeer in de groep is het 

belangrijkste voor iedereen. Dan kan er namelijk geleerd worden. 

 

Hele fijne dagen gewenst en tot volgend jaar! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groep 7/8 



Graag brengen wij het DigiVita Code Event® onder de aandacht van u en uw leerlingen. Een 

initiatief van VHTO in samenwerking met Hogeschool Rotterdam. 

Meisjes leren meisjes programmeren tijdens het DigiVita Code Event op zaterdag 16 februari in 

Rotterdam. In diverse programmeerworkshops leren meisjes van 8 tot 13 jaar hoe ze 

bijvoorbeeld zelf een app, game of website kunnen maken onder begeleiding van vrouwelijke 

ICT-studentes en young professionals. 

  

Programma DigiVita Code Event 

Tijdens het DigiVita Code Event leren meisjes met behulp van makkelijk te hanteren tools en 

programmeertalen iets ‘tastbaars’ te maken. Zo wordt gebruik gemaakt van Scratch, Python en 

HTML/CSS. Naast de programmeerworkshops zijn er ook andere ‘doe-activiteiten’, zoals werken 

met Makey Makey en 3D printing. Tijdens deze dag krijgen meisjes een beeld van de diverse 

mogelijkheden binnen de ICT-sector en waarom het belangrijk is dat ook juist meisjes voor ICT 

kiezen. 

 

Datum 

Zaterdag 16 februari 2019 van 10.00-15.00 uur. 

Locatie 

Hogeschool Rotterdam 

Wijnhaven 107 

3011 WN Rotterdam 

  

Aanmelden 

Meedoen? Meisjes kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op www.digivita.nl. 

Deelname is gratis.  

 

Met vriendelijke groet,  

Esther van Schaik  

  

  

  

Extra 1 

https://www.vhto.nl/projecten/digivita/digivita-code-events/aanmelden-digivita-code-event-rotterdam/


 

RCCG Throne of David Zoetermeer is a parish of The Redeemed Christian 

Church of God (RCCG) worldwide. It was inaugurated on 14th May 2006 in 

Den Haag.    

In the past years, we have gone through leadership transitions and 

venues for our meetings. Today we are happy that we can use the hall 

in the school for our services. 

RCCG Throne of David is a multi-cultural church family where everyone 

is welcome to greatness. It is a place for capacity and character 

building. Our goal is to fulfill the great commission by sharing the 

love of God, networking with the community, soul winning and raising 

new bridge builders for Kingdom expansion. 

As part of our corporate social responsibility, we plan to offer vocal 

and musical trainings in 2019.  

Join us for a refreshing Friday and Sunday services: 

 Friday Bible Study: 19:00-20:30 

 Sunday Celebration Service: 10:00-12:30(free Coffee and Tea). 

Contact: Pastor Samuel Ekpo,(drs) 

Mobile: 06-85130025 

E-mail: rccg.todz@minister.com 

Web: www.rccg.org 

      
 

 

Extra 2 

mailto:rccg.todz@minister.com

