
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 49 

2 dec. t/m 8 dec. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schoenendoosactie 2019 een succes. 

Afgelopen zaterdag hebben we in 

Leiden 104 mooi versierde en goed 

gevulde schoenendozen ingeleverd. 

We willen iedereen bedanken die 

hieraan mee heeft geholpen.  We 

vinden het een mooie samenwerking 

tussen de scholen en de kerk.  

Komende zondag 1 december is er 

om 9.15 uur een familieviering. U bent 

hier voor van harte uitgenodigd. 

Werkgroep Kinderkerk.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, Schildpadjes, 

Fuutje,  

 

Maandagmiddag bij de Visjes: 

De kindjes zitten heerlijk aan de rauwkost (paprika, 

komkommer en favoriet tomaatjes)! Nog wat 

drinken en we lezen een boekje over Nijntje en 

Sinterklaas. 1 PM’er leest het boekje voor en 1 PM’er 

zit ernaast om de gebaren erbij te doen. Alle 

oogjes gaan heen en weer van boekje naar 

“gebarenjuf”. Sommige kindjes doen zelfs gebaren 

mee. Knap!  

Als het boekje uit is,  maken we het gebaar of ze 

het nog een keer willen. Jaaaaaa, roepen of 

knikken ze! Dus nog een keer! 

 

Een aantal PM’ers van Kindkracht volgen de NGT 

cursus AB1 tot gebarenspecialist. In december doen zij examen.  

We krijgen er steeds meer plezier in! Het helpt de kindjes ook om zich te uiten.  

Zo horen en zien we regelmatig de gebaren voor papa en mama voorbij komen en 

het gebaar dat ze aan het ‘werken’ zijn.  

 

Hierbij het gebaar van de week: Nog-meer 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Deze week vieren we op 5 december om 15:45 ons sinterklaasfeest in de kuil. Alle 

peuters van locatie Spetters mogen poppenkast komen kijken met hun papa of 

mama. Daarna zullen we nog wat dansen op Sinterklaas muziek. Dus oefenen maar 

...  

Tot op ons sinterklaasfeestje 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

We hebben bij de BSO weer verschillende dingen gedaan afgelopen week.  

Er zijn kinderen die hebben geverfd. We hebben van melkpakken huisjes gemaakt, 

zwart geverfd en opgehangen met een lichtje er in. De kinderen hebben ook nog 

een leuke Sinterklaas slinger gemaakt.  

 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

De letter van de week is nog steeds de s van Sinterklaas. 

De kinderen mogen 6 december speelgoed mee naar school nemen.  

 

Agenda:  

- 17 december:  

we gaan met de kleuters naar de kerk om de kerststal te bekijken 

- 19 december: 17-19 uur vieren we Kerstmis  

- 20 december: de kinderen zijn om 12 uur uit, de kerstvakantie begint 

- 31 januari:  we krijgen onze 1e Portfolio 

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Sinterklaasviering op school. 

We gaan vandaag wel gewoon gymmen, wilt u denken aan makkelijke kleding? 

Donderdag: 

Het is fruitdag vandaag. 

Vrijdag: 

Speelgoeddag, de kinderen mogen speelgoed meenemen.  

1/2C: Vandaag staat Marije voor de laatste keer voor de groep 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Deze week is nog 1 keer de letter S de letter van de week.  

 

We willen donderdag 5 december (in de ochtend) pepernoten gaan bakken. Er 

heeft 1 moeder zich gemeld om te helpen. Het zou fijn zijn als er nog 1 iemand kan 

komen helpen! Wie oh wie?!?  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Gym groep 3 

Dinsdag: 

Woensdag:  

- Sinterklaasviering  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Juf Manoeska in de klas  

Donderdag:  

- Pepernoten bakken  

Vrijdag: 

- Speelgoed mee  

- Gym groep 3 

 

Agenda:  

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Vrijdag 6 december mogen de kinderen speelgoed meenemen om in de middag 

mee te spelen. 

 

Veilig leren lezen thuis: 

Binnenkort kunt u een mail verwachten met informatie om u aan te melden voor de 

oefensoftware van Veilig leren lezen. De kinderen kunnen dan ook thuis aan de slag 

met de methode.  

 

Koken met de klas: 

Vrijdag 13 december gaan wij voor de eerste keer koken met de klas. Dit doen wij in 

groepjes van 10 kinderen. Niet iedereen komt op die dag aan de beurt. We hebben 

meerdere beurten en verdelen de kinderen zodat uiteindelijk alle kinderen aan de 

beurt komen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Sinterklaasviering 

Donderdag:   

Vrijdag: Gym 

Speelgoed mee 

 

Voor in de agenda:  

- Vrijdag 13 december koken met de groep 

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Koken met de klas: 

Vrijdag 6 december gaan wij voor de eerste keer koken met de klas. Dit doen we 

met een groepje van 9 kinderen. Tijdens dit schooljaar gaan we 3 keer koken, zodat 

iedereen aan de beurt komt. We koken telkens een gerecht voor de hele klas. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: 

Woensdag: Sinterklaas komt op school. Juf Arianne staat voor de groep 

Donderdag: Fruitdag. 

Vrijdag: gym. In de middag gaat een groepje kinderen voor de hele klas koken. 

 

Voor in de agenda:  

 

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit 

  

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

Zijn de leerlingen van groep 5 al hard aan het oefenen voor de tafeldiploma? Als je 

er klaar voor bent kan je dit bij de juf aangeven en maken we samen een afspraak. 

 

Na de Kerstvakantie gaat groep 4 starten met de spreekbeurten. Hier zal binnenkort 

een planning voor gemaakt geworden. 

 

Deze week hebben Liam en Saar klassendienst 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

- Gym 

Dinsdag:  

- Juf Saskia staat voor de groep 

Woensdag:  

      -     Sinterklaas viering 

Donderdag: 

-  

Vrijdag: 

- Gym 

 

Voor in de agenda: 

10 dec  Toets Geschiedenis thema 2 

18 dec  Toets Aardrijkskunde thema 2 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

31 jan    1e Portfolio 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Ben je al hard aan het oefenen voor je tafeldiploma? Als je er klaar voor bent, maak 

je een afspraak bij de juf. 

 

Voor in de agenda 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

13 dec  Taaltoets thema Eskimo 

19 dec  Toets Aardrijkskunde thema 2 Meander 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

31 jan    1e Portfolio 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

14 feb 2e groep koken 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:gym 

Dinsdag:Rico spreekbeurt 

Vanmiddag ná schooltijd mag je je surprise alvast in de klas zetten. Anders doe je 

dat morgenochtend vóór schooltijd. 

Woensdag: 

Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest in groep 6 met surprises. Je neemt je surprise 

in een vuilniszak mee, je brengt het vóór schooltijd in de klas. Daar haal je de 

vuilniszak eraf. Zorg dat de naam voor wie je het gemaakt hebt er duidelijk op staat. 

Dan ga je naar buiten tot de bel gaat. We gaan eerst de Sint ophalen bij het sluisje, 

daarna maken we er in de klas een gezellige dag van. 

 

Donderdag: 

Vrijdag:gym 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Ben je al hard aan het oefenen voor je tafeldiploma? Als je er klaar voor bent, maak 

je een afspraak bij de juf. 

 

Voor in de agenda: 

10 dec  Toets Aardrijkskunde + Topografie thema 7 

18 dec  Toets Geschiedenis thema 7 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

31 jan    1e Portfolio 

07 feb   Kinderkookcafé groep 6 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Sem en Jens klassendienst. 

-Vandaag maken we toets Rekenen blok 2. 

Dinsdag:  

-Vanmiddag ná schooltijd mag je je surprise alvast in de klas zetten. Anders doe je 

dat morgenochtend vóór schooltijd. 

Woensdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest in groep 6 met surprises. Je neemt je 

surprise in een vuilniszak mee, je brengt het vóór schooltijd in de klas. Daar haal je 

de vuilniszak eraf. Zorg dat de naam voor wie je het gemaakt hebt er duidelijk op 

staat. Dan ga je naar buiten tot de bel gaat. We gaan eerst de Sint ophalen bij het 

sluisje, daarna maken we er in de klas een gezellige dag van. 

-Vandaag hebben we gewoon gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Jens en Fiene hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 02 december toets rekenen blok 2 afmaken 

- 04 december sinterklaasviering  

- 09 december toets taal blok 3 (licht) 

- 12 december toets Brandaan thema 2  

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 13 januari toets Meander thema 2 (leerstof volgt) 

- 13 januari vanaf deze week starten we met de Cito M7 toetsen voor rekenen, 

spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

 

Klassendienst 

Jade en Vinnie 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 10 inleveren. 

- Vandaag maken we de rekentoets af. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

- Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest op de Kiem! We maken er een gezellige 

dag van. Neem je surprise mee in een grote tas of vuilniszak. Zet hem voor schooltijd 

in de klas en haal de tas ervan af. Zorg dat er duidelijk een naam op staat. 

Donderdag: 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

We zijn op het moment bezig met “hoe leer ik”. We hebben het gehad over het 

belang van herhalen en hoe je zorgt dat wat je leert in je lange termijn geheugen 

komt. Het zou fijn zijn als kinderen thuis een planning maken voor hun leerwerk. Welk 

stukje leer ik nieuw? Welk stukje herhaal ik? 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Voor in de agenda: 

- 04 december Sinterklaasfeest op school. 

- 09 december toets taal thema ruimte. 

- 12 december SO Engels song 4+5 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 13 januari vanaf deze week starten we met de Cito M7 toetsen voor rekenen, 

spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

- Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest op de Kiem! We maken er een gezellige 

dag van. Neem je surprise mee in een grote tas of vuilniszak. Zet hem voor schooltijd 

in de klas en haal de tas ervan af. Zorg dat er duidelijk een naam op staat. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Vrijdag: 

-Inleveren huiswerk cijferen 1. 

 

 


