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7 december Groep 1/2 vrij 

10 + 17  

december  
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19 december Kerstdiner vanaf 
17:00 uur  

21 december Vanaf 12:30 uur: 
Kerstvakantie t/m  
6 januari 

7 januari School start weer, 

Leerlingraad 

SMW 

Sing-inn om 15:00 

Agenda 

Nieuws  

‘Hij komt, Hij komt’ 

 

Maar dan nu alle aandacht voor onze Koning die gekomen is. Als klein kindje 

geboren in een stal. Kom laten wij aanbidden, die Koning! 

 

Sinterklaas 

 

We kijken weer terug op een geslaagd feest. Vol spanning is uitgekeken naar 

de komst van Sint en pieten en gelukkig had hij weer tijd voor ons. 

Dank aan  de ouders die met zoveel liefde tijd maken voor dit gezellige feest! 

 

Schaatsen voor water 

 

€ 3.571,- een prachtig bedrag is door de leerlingen bij elkaar geschaatst. Bedankt voor alle gesponsorde 

ronden  en ook voor het begeleiden en mee schaatsen. 

 

Kerstviering 

 

Op woensdag 19 december zijn de leerlingen om 17:00 uur van harte welkom op school voor een kerstdi-

ner in de groep. De leerkrachten zullen in de eigen groep hier meer over melden. Om 18:00 hebben we 

een gezamenlijke kerstviering in de aula. Hierbij bent u van harte welkom. 
 

Materiaal 

Dank u wel voor alle wc-rolletjes, bakjes en dergelijke, we hebben er nu voldoende om een hele tijd mee 

te kunnen knutselen. Als er weer iets nodig is laten wij u dat weten. 
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Beste ouders en verzorgers, 

 

Zo, het heerlijk avondje is bij de meeste mensen alweer geweest en die beste Sint is weer vertrokken 

naar Spanje. Voor veel kinderen is dat een stuk minder druk op de schouders nu. Geen spanning meer, 

drukte door niet te weten wat voor cadeaus ze zullen krijgen…. Maar het was toch ook wel weer een erg 

leuk feest… In de klas hebben we genoten van de 5 december woensdag. Zoveel vrolijke, verklede piet-

jes/sinten in de klas, zulke verbaasde 

gezichten toen ze ontdekten dat sint en 

zijn pieten op school sliepen in een tent, 

zó’n inzet om maar de leukste en beste 

trucjes en toneelstukjes aan sinterklaas 

te laten zien en vooral die súper blije ge-

zichten bij het openmaken van het ca-

deautje… Oke, het sinterklaasfeest zorgt 

voor allemaal stuiterende kinderen, maar 

ook dan geniet ik ENORM  

van ze!! 

 

 

En nu? tja, ik zit hier op 5 december in de middag het wereldwijsnieuws te typen in de klas, tussen de 

Kerstlichtjes… Want die heb ik alweer opgehangen. Inclusief opgetogen Kerstboom, open haard, Kerst-

ster… Want ja, we hebben nog maar 2 weken op school en dan is het alweer Kerstvakantie. De tijd gaat 

supersnel! We werken de komende dagen toe naar de geboorte van onze Koning! 

 

Het Kerstfeest zelf willen we vieren op woensdag 19 december. Vanaf 17.00 uur willen we met elke klas 

apart een diner nuttigen. Van 17.00-18.00 uur eten de kinderen samen in de klas en van 18.00-18.30 is er 

een Kerstviering in de aula. De viering is met alle leerlingen van onze school. Ouders zijn welkom bij de 

viering. Tijdens het eten in de klas, wordt er voor ouders een plek geregeld waar zij - onder het genot van 

een glaasje glühwein - met elkaar kunnen kletsen. 

Helaas kunt u er dus niet bij het diner bij zijn. Dit is alleen voor de kinderen. Wel leek het mij heel erg leuk 

om voor de verandering eens een aantal vaders in pak, met strikje, ober te laten spelen tijdens het diner. 

Meestal komen er moeders helpen bij dit soort activiteiten, maar het lijkt mij ook gewoon eens leuk om de 

vaders als ober in te zetten haha.. Ik heb al geregeld dat mijn vriend Mark ook komt helpen, in pak :) . 

Mocht u dit ook leuk vinden, laat het maar weten!   

Het bereiden van het diner gebeurt op eenzelfde manier als bij het straatfeest. Alle kinderen maken thuis 

iets en nemen het mee naar school. Wie wat maakt, hoort u binnenkort! Heeft u daarin wensen of een 

voorkeur (of iets absoluut niet), dan hoor ik het graag… 

 

Belangrijk voor de komende weken is: 

 

Vandaag 6-12 Studiedag 

Woensdag 12-12 Ik doe een dag taken buiten de klas, juf Francien Pronk staat voor de klas. 
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Woensdag 19-12 vanaf 17.00 uur Kerstviering 

Vrijdag 21-12 De kinderen zijn om 12.30 vrij. Kerstvakantie! (De kinderen krijgen GEEN rapport mee, dit 

komt in januari, vanwege het nieuwe rapport) 

Vrijdag 21-12 Joas en Daan nemen afscheid van onze school. Joas gaat verhuizen naar Ede en Daan 

gaat naar een nieuwe school in Delft. 

 

Hartelijke groet, 

Marjorie Rote 
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Even drie keer knipperen met je ogen en het is december. Nog even drie keer knipperen met je ogen en 

het is alweer bijna kerstvakantie… Wat gaat de tijd toch snel?! 

 

Levend Water 

Dit is de laatste week voor de kerstvakantie dat we het over Mozes en het volk van Israël hebben die op 

reis zijn. Wat gebeurt er eigenlijk veel op die reis. Hoe vaak God laat zien dat Hij voor Zijn volk wil zorgen, 

maar hoe vaak het ook gebeurt dat het volk dit vergeet… Gelukkig is God een God die Zijn volk nooit in 

de steek zal laten! 

Vanaf volgende week beginnen we met de kerstverhalen, ook al van die wonderlijk mooie verhalen! In 

Levend Water is dat hoofdstuk 26 en hoofdstuk 27. Dat zijn dus ook de hoofdstukken die voor de Levend 

Water toets geleerd moeten worden, let daarop! 
 

 



Sinterklaas 

Tja, ik heb het al op Klasbord genoemd, maar wat was het een leuke ochtend gisteren! We kunnen niet 

anders zeggen dat we enorm trots zijn op alle kinderen, die van die prachtige surprises en gedichten voor 

elkaar hebben gemaakt! Door middel van een sinterklaasspel hebben we de surprises bekeken en de ge-

dichten voorgelezen. Toen iedereen zijn of haar surprise had gekregen, hebben we ze allemaal tegelijk 

uitgepakt. Iedereen heeft leuke cadeautjes gekregen, top!! 
 

 

Romeinen 

Vorige week hebben we over de Romeinen geleerd en gewerkt. We waren onder de indruk  hoe groot het 

Romeinse rijk wel niet was. We weten nu dat de Rijn de grens was in Nederland, waarlangs de wachtto-

rens stonden. En ook waar onze riolen vandaan komen, het was best een onhygiënische boel als je daar 

goed over nadenkt! En… vele wegen leiden naar Rome! Na alle kennis opgedaan te hebben mochten de 

kinderen zelf bedenken wat ze gingen maken. Zo is er een wachterstoren gebouwd van kapla en zijn er 

enorm veel schilden, zwaarden & helmen geknutseld. Die kwamen dan weer mooi van pas toen het bijbel-

verhaal van woensdag over de strijd met de Amalekieten ging (niet echt de tijd van de Romeinen, maar 

toch…).   
 

 
 

Kerstdiner en kerstviering 

Over minder dan twee weken (woensdag 19 december) is het al kerst en dit jaar zullen we een kerstdiner 

houden en aansluitend zullen we een kerstviering hebben. Voor het kerstdiner vragen we jullie hulp, het 

wordt namelijk een maaltijd waaraan iedereen meehelpt. Op de deur van ons klaslokaal komt volgende 

week een lijst te hangen waarop u zich kunt inschrijven en wat u dan wilt maken. Zoveel mogelijk verschil-

lende gerechtjes is natuurlijk het leukst! 

Op woensdag 19 december hebben we als klas & leerkrachten met elkaar een diner van 17.00 tot 18.00. 

Voor de ouders is er onder die tijd iets in de aula te nuttigen. Om 18.00 zullen we dan de kerstviering heb-

ben in de aula, waar we u van harte voor uitnodigen! De kerstviering zal rond 18.30 afsluiten. 



Belangrijke data/huiswerk 

 Vrijdag 7 december: Toets Levend Water H14 

 Dinsdag 11 december: ‘s middags staat juf Francien P. voor de klas, zodat juf Annelies buiten de 

klas taken kan uitvoeren. 

 Dinsdag 11 december: Huiswerk Nieuwsbegrip week 49 

 Vrijdag 14 december: Toets Levend Water H26 

 Dinsdag 18 december: Huiswerk Nieuwsbegrip week 50 

 Woensdag 19 december: kerstdiner + kerstviering 

 Vrijdag 21 december: Toets Levend Water H27 

 Vrijdag 21 december: Kinderen zijn om 12.30 vrij! Kerstvakantie :) 

 

Hartelijke groet, 

juf Annelies en juf Jessica 
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Levend Water 

 

Met Levend Water hebben we deze week gehoord over het volk Israël in de woestijn. Mozes kreeg Gods 

wetten op de berg te horen om die weer aan het volk te vertellen. Iedere keer is het volk onder de indruk 

van de wonderen die God laat zien en nemen ze zich voor echt naar Hem te luisteren. Helaas zullen ze 

nog heel vaak de verkeerde keuzes maken. Met elkaar hebben we het erover gehad dat ook wij ons niet 

aan Gods wetten houden net als het volk in de woestijn. Dankzij de komst van de Here Jezus mogen we 

elke dag opnieuw om vergeving vragen van onze zonden. Wat mooi dat we de komende 2 weken over de 

komst van Jezus mogen gaan horen! 

 

Sinterklaas 

We kijken terug op een mooi Sinterklaasfeest. Wat hebben we een leuke dag gehad met mooie surprises 

en cadeaus. Iedereen complimenten voor wat er gemaakt is. Hieronder wat foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we geleerd 

We hebben in de afgelopen weken alweer veel geleerd. De kinderen zijn druk bezig met de breuken. Met 

breukenstokken in de klas wordt er flink geoefend. Mooi om te zien dat iedereen het al best goed snapt. 

Ook hadden de kinderen deze week een toets van geschiedenis. Hiervoor konden ze niet leren maar is 



getoetst wat de kinderen van de lessen onthouden hebben. Alleen maar voldoendes. Super! 

We zijn inmiddels al bijna op de helft van de reken, taal en spellingmethodes! Wat vliegt de tijd. Nu nog 2 

weken werken en dan is het tijd voor een welverdiende Kerstvakantie. 

 

Huiswerk en belangrijke data 

 

De komende 2 weken hebben de kinderen geen huiswerk voor Levend Water. Dit omdat we de Kerstver-

halen gaan vertellen. Na de Kerstvakantie pikken we de draad weer op waar we nu gebleven zijn. 

Verder is er nog wel gewoon huiswerk voor Nieuwsbegrip. Op woensdag 19/12 hebben we de Kerstvie-

ring. We zullen dan een Kerstdiner hebben met de klas. Verdere informatie hierover volgt nog! 

 

Groetjes Juf Inge en juf Marlinde 
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