
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 50 

9 dec.t/m 15 dec. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

Sinterklaas is weer naar Spanje dus wij gaan ook naar het volgende thema 

winter/kerst. Op alle peutergroepen gaan we ons klaar maken voor kerst. De boom 

versieren, lichtjes ophangen en knutselen voor de kerstboom.  

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

Sinterklaas is weer naar Spanje dus wij gaan ook naar het volgende thema 

winter/kerst. Op alle peutergroepen gaan we ons klaar maken voor kerst. De boom 

versieren, lichtjes ophangen en knutselen voor de kerstboom.  

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

De letter van de week is de b van boom. De kinderen mogen iets meenemen wat 

met deze letter begint. 

 

Kinderen mogen een schoon glazen potje met daarin een LED-lichtje mee naar 

school nemen. Wilt u de naam aan de onderkant van het potje zetten? In het kader 

van de veiligheid zijn alleen LED-lichtjes toegestaan.   

  

Vanaf maandag 16 december mogen de kinderen een tas met daarin een bord, 

beker, vork en lepel (met naam erop) meenemen naar school.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

  

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Voor in de agenda 

13  dec  Foute Kersttruien-dag, wie heeft de leukste, foute Kersttrui? 

17 dec  We gaan (per groep) de kerststal bekijken in de kerk 

18  dec  We vieren samen met de peuters, Kerst in de kuil 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

31 jan    1e Portfolio 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

We gaan weer gymmen, wilt u denken aan makkelijke kleding? 

Donderdag: 

Het is weer fruitdag. 

Vrijdag: 

Foute Kersttruien-dag. 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Kinderen mogen een schoon glazen potje met daarin een LED-lichtje mee naar 

school nemen. Wilt u de naam aan de onderkant van het potje zetten? In het kader 

van de veiligheid zijn alleen LED-lichtjes toegestaan.   

 

De letter van de week is de B van boom. De kinderen mogen iets meenemen wat 

met deze letter begint 

 

Vanaf maandag 16 december mogen de kinderen een tas met daarin een bord, 

beker, vork en lepel (met naam erop) meenemen naar school.  

  

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Gym groep 3, denkt u aan makkelijke kleding?!  

Dinsdag: 

Woensdag:  

- Juf Arianne in de klas  

- Gym groep 2, denkt u aan makkelijke kleding?!  

Donderdag:  

Vrijdag: 

- Gym groep 3 

- Foute kersttruien dag!!! Wie heeft de gekste?!? 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Agenda 

- Woensdag 18 december: kerststukjes maken  

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

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

- dinsdag 7 januari museum bezoek: Museum Meermanno  

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

De kinderen mogen komende week een potje meenemen om deze te versieren 

voor de kerstviering. 

 

Foute kersttruien dag. 

Vrijdag 13 december is het foute kersttruien dag op school.  Kom allemaal in je 

meest foute kersttrui naar school. 

 

Kerststukjes maken: 

Woensdag 18 december willen we kerststukjes gaan maken met de klas. Hiervoor 

kunnen de kinderen spulletjes meenemen die zij willen gebruiken bij het maken van 

de stukjes.  

 

Kerstviering 

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Museum: 

We gaan op dinsdag 7 januari naar museum Meermanno. Zijn er ouders die met ons 

mee willen rijden en gezellig een groepje willen begeleiden? Het museumbezoek is 

van 09.15 – 10.30 uur. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag: Het is fruitdag  

Vrijdag:  Gym  

Foute kersttruiendag, kom allemaal in je meest foute kersttrui naar school. 

 

Agenda 

- Vrijdag 13 december foute kersttruien dag, kom allemaal in je meest foute 

kersttrui naar       

  school. 

 

- Woensdag 18 december: kerststukjes maken  

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

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

- dinsdag 7 januari : museumbezoek 

 

Groep 4 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

 

Willen alle kinderen een glazen potje meenemen? We gaan deze versieren voor de 

kerst.  

 

Foute kersttruien dag. 

Vrijdag 13 december is het foute kersttruien dag op school.  Kom allemaal in je 

meest foute kersttrui naar school. 

 

Kerststukjes maken: 

Woensdag 18 december willen we kerststukjes gaan maken met de klas. Het zou fijn 

zijn als de kinderen een bakje, oase, kaars, groen en versiering mee kunnen nemen. 

Graag alles in een tas, voorzien van naam. Mogelijk zijn er ouders die groen of 

versiering hiervoor beschikbaar hebben. We horen het graag! 

Ook zouden wij er graag 2 ouders bij hebben om de kinderen te helpen.  

 

Kerstviering 

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym. Je mag iets meenemen voor in de boom.  

Dinsdag: Niet vergeten: deze week een glazen potje mee nemen. 

Woensdag:  

Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: gym. Foute kersttruien dag. 

 

Voor in de agenda 

 

-13 december foute kersttruien dag, kom allemaal in je meest foute kersttrui naar       

  school. 

-18 december. Kerststukjes maken 

-19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

-20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

 

 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

Groep 4 sluit deze week het thema Bakker af. 

 

Vrijdag 13 december is het foute kersttruien dag op school.  Kom allemaal in je 

meest foute kersttrui naar school. 

 

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym en taaltoets thema 3 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: Juf Saskia voor de groep 

Woensdag: 

Donderdag: Toets Geschiedenis (groep 5) 

Vrijdag: Gym + foute kersttruien dag 

 

Voor in de agenda 

9 dec taaltoets (groep 5 thema Eskimo) 

12 dec Toets Geschiedenis thema 2 Brandaan 

18 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 

 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

 

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: Gymles 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Gymles en taaltoets Eskimo, boekbespreking Zina. Vandaag mag je je foute 

kersttrui aan naar school! 

 

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: 

18 dec  Toets Geschiedenis thema 7 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

Jan    In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

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 Marit F en Robin klassendienst. 

Dinsdag:  

- Toets Aardrijkskunde Meander + Topografie thema 7 

Woensdag: 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Naud, Nathan en Lotus hun boekbespreking. 

Vrijdag: 

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

-Het is vandaag foute kersttruien-dag. Als je het leuk vindt mag je een gekke 

kersttrui aan naar school vandaag. De juffen doen ook mee. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 09 december toets taal blok 3 (licht) 

- 12 december toets Brandaan thema 2  

- 13 december foute kersttruien dag, kom allemaal in je meest foute kersttrui naar 

school! 

- 16 december huiswerk nummer 11 inleveren 

- 19 december kerststukjes maken in de klas 

- 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 

Tara en Sophie 

 

Kerststukjes 

Dit schooljaar gaan we met onze klas kerststukjes maken. Wij willen u vragen om uw 

kind het volgende mee naar school te geven in een tas voorzien van naam: een 

bakje met oase, een kaars, wat kerstversiering en kerstgroen (het is fijn als het 

kerstgroen in kleine takjes mee naar school komt) Onze groep gaat kerststukjes 

maken op donderdag 19 december. Na het kerstdiner zullen de kerststukjes weer 

mee naar huis gaan. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Je mag allemaal iets meenemen voor in de boom. 

- Neem deze week allemaal een (schoon) glazen potje mee. 

- Vandaag geen huiswerk! 

- Vandaag hebben we een toets taal over het blok licht. 

Dinsdag:  

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

Woensdag: 

Donderdag: 

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

- Vandaag hebben Julia en Demi hun spreekbeurt. 

- Vandaag hebben we een toets Brandaan over thema 2. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Kerststukjes 

Dit schooljaar gaan we met onze klas kerststukjes maken. Wij willen u vragen om uw 

kind het volgende mee naar school te geven in een tas voorzien van naam: een 

bakje met oase, een kaars, wat kerstversiering en kerstgroen (het is fijn als het 

kerstgroen in kleine takjes mee naar school komt) Onze groep gaat kerststukjes 

maken op donderdag 19 december. Na het kerstdiner zullen de kerststukjes weer 

mee naar huis gaan. 

 

Kerstviering 

Op donderdagavond 19 december vieren we met elkaar kerst.  

Het is de bedoeling dat ieder kind een lekker gerecht meeneemt.  

Komende week komt er een lijst te hangen waarop u kunt intekenen.  

 

Voor in de agenda:  

- 09 december inleveren werkwoordspelling 8 

- 09 december toets taal thema ruimte 

- 11 december inleveren redactiesommen 5 

- 12 december SO Engels song 4 + 5  

- 13 december foute kersttruien dag, kom allemaal in je meest foute kersttrui naar 

school! 

- 13 december weten welk boek je gaat gebruiken voor je boekverslag 

- 19 december kerststukjes maken in de klas 

- 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: 

Inleveren werkwoordspelling huiswerk 

Toets taal  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: 

Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

Reava en Lieke hebben hun nieuwskring. 

Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

Inleveren huiswerk redactiesommen. 

Jip en Valentino hebben hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

SO Engels song 4 + 5 

Jordy en Mette hebben hun spreekbeurt. 

Vrijdag: 

Foute kersttruien dag, wie heeft de meest foute trui? 

Welk boek ga je gebruiken voor je boekverslag? 

 

 


