
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 51 

14 dec.t/m 18 dec. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Afscheid.  

Volgende week is de laatste week dat ik mij directeur van De Kiem mag noemen.  

Ik kan mij nog herinneren dat ik eind 2014 voor het eerst het dorp 
Roelofarendsveen in reed. De eerste keer de aanblik van De Tulp, de eerste ronde 
door de school tijdens de kerstmaaltijd, kennismaken met u als ouders  en het 

team tijdens de kerstviering.  

Alles nieuw, een nieuwe omgeving, nieuw in het onderwijs, nieuw in de functie van 

directeur. 

De laatste dagen loop ik rond en voelt alles zo eigen. De kinderen die mij 

herkennen als juf Marjan, pleinwacht, ‘burgemeester’, baas van de school of als 
directeur. Het voelt goed en daarom ook zo onwerkelijk dat het straks voorbij is.  

Ik schreef al eerder dat ik met heel veel plezier mijn functie heb uitgevoerd en me 

al die jaren zeer verbonden voelde met deze school. Het voelde als een voorrecht 
om hier te mogen werken en een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling 

van de kinderen. 

Ik wil u nogmaals van harte danken voor de samenwerking. En wens jullie allen een 

gezonde en mooie toekomst toe.  

Marjan de lange, directeur van De Kiem - Kaskade onderwijs. 

 

 

Kerstviering. 

Vrijdagochtend vieren we Kerst op school. We vinden het leuk als de kinderen in 
hun kerstkleding op school verschijnen.  
We starten met een kerstontbijt.  

Omdat het extra sfeer geeft als we kerstlichtjes kunnen branden willen wij op tijd 
beginnen.  

- De eerste kinderen kunnen dan komen om 7.50 u. 

- De tweede groep om 8.00 u.  

 

De ouderraad heeft voor ontbijtboxen gezorgd.  
Groep 5/6 en 6 beelden het Kerstverhaal uit.  

Rond 12 uur gaan we kerstvakantie vieren.  
 

- De eerste kinderen kunnen gehaald worden om 11.50 u. 

- De tweede groep om 12.00 u  

- De derde groep om 12.10 u 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-  

We wensen ieder een hele fijne kerstvakantie.  Het team De Kiem 
 

 
Kerstbomen versieren 

  

Zaterdag 12 december gaan we vanuit onze club een aantal grote kerstbomen 
plaatsen. Deze komen te staan op plekken waar ouderen wonen. Zo kunnen we 

ook de ouderen mensen, die veel thuis zijn, een beetje licht en vrolijkheid brengen 
in deze donkere tijd.  
De bomen zijn 4 meter hoog, krijgen van ons lichtjes, slingers en wat ballen. Vanuit 

enkele scholen zijn er klassen die kerstknutsels maken, maar er is voldoende plaats 
voor meer (zelfgemaakte) kerstballen en/of knutsels. We willen daarom alle 

kinderen uitnodigen om iets te maken, of iets van thuis zelf in de bomen te 
hangen.  

  
De bomen staan op de volgende plaatsen: 
  

- In de tuin bij Hospice Amandi op Nieuwe Wetering  
- In de tuin bij de Arendshorst 

- 3 bomen in de tuin bij Huize Jacobus 
- In de tuin bij de Googherweide 

- In de tuin aan het water bij het Hof van Alkemade 
  
Namens alle ouderen, bedankt voor jullie hulp en mooie feestdagen alvast! 

  
Groet, 

Rotaryclub Roelofarendsveen 
 

Nieuws vanuit de kerk 
 

Kerstmis in de kerk? 

  

Met Kerstmis vieren wij dat Jezus geboren is in Bethlehem. En dat is groot nieuws. Maar dit 
jaar kunnen we niet naar de kerk om dat te vieren. Ook is er geen kindje wiegen zoals 

vorige jaren. Dat vinden wij heel jammer en daarom hebben wij een ander plan bedacht. 

We gaan op YouTube!  Want de parochie heeft een eigen kanaal: tv.rkgroenehart.nl.  

Op 24 december kun je daar om 19.00 uur kijken naar de gezinsviering mét een kinderkoor. 

Op 25 december om 12.00 uur is er film te zien: ‘Kindje wiegen – de film’.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Als je op die tijd niet kunt 

kijken, is dat niet erg. Je kunt 
ook nog later terugkijken. 

  

En in of om de kerk van jouw 
dorp is er ook iets te beleven. 

Er is geen viering, maar wel 

een mooie kerststal, of 
iemand die het kerstverhaal 

vertelt. Je kunt er naar toe 

gaan en een kaarsje 
aansteken. Allemaal zo veilig 

mogelijk voor iedereen. Wat 

is dan allemaal te doen? Dat 
kun je vinden op 

www.rkgroenehart.nl 

  
Ik wens jullie een heel goed 

kerstfeest. Dat de geboorte van Jezus ons blij mag maken. 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

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

 
De gezellige, maar ook drukke Sinterklaas weken zijn inmiddels weer achter ons en 
Sinterklaas is weer naar Spanje! Alle knutsels en versiering zijn weer opgeruimd en nu kijken 

we uit naar het volgende, namelijk kerst! 

De lokalen worden weer versiert met lichtjes en prachtige kerstbomen, maar bovenal niet 
te vergeten jullie prachtige knutsel creaties! 

Jullie hebben allemaal weer jullie best gedaan om de mooiste kunstwerken te maken! 

Sommige papa en/of mama’s zullen ons vast al betrapt hebben, met wat verf of glitters 
die ergens zijn blijven zitten, excuses! Met grote ogen word de kerstboom door groot en 

klein bewonderd en word er alweer druk gespeeld met de kerststal!  

Ondanks deze gekke tijden maken we er allemaal iets moois van! 

 

 
Het gebaar van de week is: Kerstboom 

 

http://www.rkgroenehart.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 
start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

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

 

Afgelopen week en aankomende week staan in teken van Kerstmis.  

Samen met de kinderen hebben wij de kerstboom opgezet en het lokaal versierd. Mooie 
lichtjes en versieringen, maken het gezellig.  

Wij zingen liedjes als ‘Oh Dennenboom en Kling, klokje, klingelingeling.’ Als jullie deze liedjes 

thuis horen van de kinderen, kunnen jullie hard meezingen! 
We lezen over Kerstmis uit verschillende boekjes en we gaan met onze handen aan de 

slag met knutselen.  
  

Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 
start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 
 

 

BSO 

Algemene informatie: 
 
BSO-groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

We hebben deze week het lokaal al gezellig versierd. De kerstboom staat, er hangen 

gezellige tekeningen aan de muur. Ook hebben de kinderen leuke kerstbomen, 
sneeuwpoppen en kerstmutsen gemaakt. We hebben ook al een kerstfilm gekeken, omdat 

het zo regende. Gelukkig waren er ook dagen dat het wel mooi weer was en hebben de 

kinderen buiten gespeeld.   
  

Vergeet u niet door te geven als uw kind niet komt in de kerstvakantie, dit kan via flexkids, 

een mail naar de groep of door het aan één van de pedagogisch medewerkers door te 
geven.  

  

Het programma voor de kerstvakantie staat op de website. 

 
Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 
ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 

start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: juf Saskia staat voor groep 1/2 b 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag:  

• Grote tas mee voor alle kerstspullen 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• Start om 7.50 of 8.00 uur (zie begin van de weekbrief) 

• Om 12 uur begint vakantie! 

• Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En 

om 12 uur start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 
 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

• Gym  

Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 

• Gym  

• Fruitdag  

• Groep 3B: muziekles van meester Wim. Alle kinderen rond 14.05 uur uit.  

Vrijdag:  

• Grote tas mee voor alle kerst spullen  

• Start om 7.50 uur of 8.00 uur (zie begin van de weekbrief.  

• Om 12 uur begint vakantie!  

• Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En 
om 12 start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 

 

 
 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 
 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: gym 
Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: gym. Fruitdag           
Vrijdag: 

• Start om 7.50 uur of 8.00 uur (zie begin van de weekbrief.  

• Om 12 uur begint vakantie!  

• Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En 
om 12 start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 

 

  
 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Deze week starten we met een nieuw thema van taal: kleding.  
We gaan het klokkijken oefenen met hele uren, halve uren en kwartieren.  

U kunt thuis regelmatig aan uw kind vragen hoe laat het is, dat helpt enorm!  
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

We oefenen met verhaalsommen in de klas. We lezen de som twee keer. Wat 

weet ik al? Wat wil ik weten? Wat is de som? We tekenen de verhaalsom op het 
wisbord, zodat we er een voorstelling van kunnen maken. Wilt u weten welke 

verhaalsommen we maken? Neem dan een kijkje op: www.redactiesommen.nl – 
groep 4 – niveau 2sterren.  

 
Weekoverzicht: 
Maandag: gym 

Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: gym, graag plastic tas mee 
Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 
ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 

start de kerstvakantie! Gezellige dagen! Graag vrijdag een plastic tas meenemen 
voor alle kerstspullen.  

 
 

Groep 5 

Algemene informatie:  
 

We zijn hard aan het oefenen voor het toneelstukje van het Kerstverhaal. Wat leuk 
dat de kinderen allemaal zo enthousiast zijn! Willen jullie vanaf maandag al alle 

kleding/ spullen meegeven aan uw zoon/dochter? We kunnen dan al een paar 
keer oefenen met alles erop en eraan.  
Komende week gaan we ook Kerststukjes maken. 

Vanaf vrijdag 12.00 uur begint de vakantie. Geniet dan vooral van en met elkaar! 

Het zou wel fijn zijn als er nog geoefend wordt met de tafels en het lezen.       

Weekoverzicht: 
Maandag: We hebben gym van meester Djordy , neem je gymspullen mee!  

                     Nathan en Reza hebben deze week klassendienst. 
Dinsdag: Juf Leonie staat voor de klas 
Woensdag:  

Donderdag: We gaan Kerststukjes maken en we hebben de generale voor het 
toneelstukje. 

Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 
ouderraad.  Groep 5 en5/6 voeren een toneelstukje op. Om 12 uur start de 

kerstvakantie! Gezellige dagen! 
 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie:  

Wijziging werkdagen Ilona en Leonie 

Met ingang van januari verandert het rooster van Leonie, vandaar dat er een 
wijziging is voor de weekindeling. Voor groep 5/6 ziet het er na de kerstvakantie 

dan zo uit: 
Juf Ilona: ma t/m wo, do om de week, vr 

Juf Leonie: do om de week 
 
Wijziging gymdagen groep 5/6 

Na de Kerstvakantie heeft groep 5/6 gym op: maandag en vrijdag 
 

Voor in de agenda: 
04 jan   In de maand januari worden de Cito LVS afgenomen 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

08 jan   Vergadering leerlingenraad 

22 jan   Portfolio gaat mee naar huis 
12 feb  Carnaval 

19 feb  Studiedag + start voorjaarsvakantie 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 
- Klassendienst Deau en Jem 

- Elke maandag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 
Dinsdag: 

- Op dinsdag mag groep 5/6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes 
- Boekbespreking van  
Woensdag: 

- Spreekbeurt van Gilles 
Donderdag: 

- Spreekbeurt van Laurence 
- We gaan Kerststukjes maken en we hebben de generale voor het toneelstukje. 
- Elke donderdag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 

Vrijdag:  
- Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de ouderraad. 

Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 start de 
kerstvakantie! Gezellige dagen! 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 
Wijziging werkdagen Dorien en Leonie 

Met ingang van januari verandert het rooster van Leonie, vandaar dat er een 
wijziging is voor de weekindeling. Voor groep 6 ziet het er na de kerstvakantie dan 
zo uit: 

Juf Dorien: ma t/m do 
Juf Leonie: vr 

 
Wijziging gymdagen groep 6 

Na de Kerstvakantie heeft groep 6 gym op: Dinsdag- en Donderdagochtend. 
 
Voor in de agenda: 

04 jan   In de maand januari worden de Cito LVS afgenomen 
08 jan   Vergadering leerlingenraad 

22 jan   Portfolio gaat mee naar huis 
12 feb  Carnaval 

19 feb  Studiedag + start voorjaarsvakantie 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Tom, Sem Z en Yari. 

Dinsdag: 

-Op dinsdag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 
Woensdag: 

-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 
-Toets Meander thema 7 “De Stad” + topografie 

Donderdag: 

-Aan de beurt voor hun boekbespreking zijn: Tess D, Juliet, Clark. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag: 

-Op vrijdag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 
-Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de ouderraad. 

Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. Om 12 uur start de 
kerstvakantie! Fijne feestdagen allemaal! 
 

Groep 7 

Algemene informatie: 

- 
 
Voor in de agenda: 
15 dec     Staal toets: thema licht 
15 dec     Boekbespreking Marit H., Mare en Dex H. 
17 dec     Oefentoets Engels song 4 
18 dec     Kerstontbijt 
04 jan       In de maand januari worden de Cito LVS afgenomen 
05 jan       Boekbespreking Sem, Mila en Marit F. 
08 jan       Vergadering leerlingenraad 
22 jan       Portfolio gaat mee naar huis 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
Vandaag huiswerk nummer 10 inleveren.  

Dinsdag: 
- Boekbespreking Marit H, Mare en Dex H. 
-Vandaag hebben we gymles van meester Djordy, vergeet je gymspullen niet. 
Woensdag: 
-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 

Donderdag: 
-Vandaag gaan we kerststukjes maken, denk aan de spullen die je nodig hebt! 
Vrijdag:  

-Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de ouderraad. 
Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 start de 

kerstvakantie! Fijne feestdagen! 
 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

• 14 december toets taal, thema Televisie. 

• 16 december kennismakingsmiddag Da Vinci Lammeschans inschrijven kan 

(tot uiterlijk 7 december) via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX

8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u  

• 16 december voor ouders mogelijkheid tot gesprek via Microsoft Teams met 

teamleiders klas 1 Da Vinci Lammeschans inschrijven kan (tot uiterlijk 7 

december 12.00 uur) via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX
8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u  

• 18 december kerstontbijt (meer informatie, zie bovenaan de nieuwsbrief) 

• 18 december start kerstvakantie 

• 9 januari open dag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• 13-14-15 januari Open dag Wellant (vergeet niet uw kind aan te melden via 

de website) 

• 13 en 20 januari meeloopmiddagen Herbert Visser college  

• 18 januari informatie avond groep 8 Herbert Visser college 

• 21 januari voorlichtingsavond voor ouders Stedelijk Gymnasium Athena 

(houd de website in de gaten voor meer informatie) 

• 22 januari open huis Herbert Visser college 

• 23 januari open dag  voor leerlingen Stedelijk Gymnasium Athena (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 

• 25 t/m 29 januari voorlichtingsweek Scala college (mogelijk gaat deze niet 

door, houd de website in de gaten voor meer informatie). 

• 26 januari voorlichtingsavond voor ouders Stedelijk Gymnasium Socrates 

(houd de website in de gaten voor meer informatie) 

• 27 januari open lesmiddag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat(vergeet 

uw kind niet aan te melden) 

• 30 januari open dag  voor leerlingen Stedelijk Gymnasium Socrates (houd 

de website in de gaten voor meer informatie) 

• 30 januari open dag Da Vinci Lammeschans van 9.30 -13.00 uur (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 

• 31 januari wanneer de open dag van het Da Vinci Lammeschans op 

zaterdag niet door kan gaan is er op deze dag een online open dag (houd 
de website in de gaten voor meer informatie). 

• 2 februari informatie avond voor ouders Da Vinci Lammeschans (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 
 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Vandaag hebben we de taaltoets over het thema Televisie. Leer de woorden 
goed en oefen met de Kahoots (staan in de agenda) 

Dinsdag: 
-Vandaag staat Juf Saskia voor de groep. 
-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet.  

Woensdag: 
-Vandaag moet het huiswerk werkwoordspelling worden ingeleverd. 

-Vandaag hebben Do en Ise hun nieuwskring. 
Donderdag: 

-Vandaag heeft Kiran zijn spreekbeurt. 
-Vandaag gaan we kerststukjes maken, denk aan de spullen die je nodig hebt! 
Vrijdag: Vanmorgen vieren we Kerst met een kerstontbijt, verzorgd door de 

ouderraad. Kinderen uit groep 5/6 en 5 komen het kerstverhaal vertellen. En om 12 
start de kerstvakantie! Gezellige dagen! 

 
 

 


