
 

 

 

 
Nieuwsbrief december 2020 

                     

 

Hij komt, hij komt… 
 
Bijna is het zover, nog één nachtje slapen en dan 

verwachten we hoog bezoek van Sinterklaas! We leven 

hier al een paar weken naartoe met de kinderen. Vorige 

week waren alle schoenen  gevuld en de schoen van 

sinterklaas is ook gevonden! Vandaag zijn er originele 

en prachtige surprises tentoongesteld. Het belooft een 

gezellige en feestelijke dag te worden morgen.  

 

’s Middags zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 

 

CORONA UPDATE 
 

Ook wij hebben nog steeds te maken met de maatregelen rondom het corona-virus. Wij zullen allemaal alert moeten 

blijven en we nemen zo min mogelijk risico’s. Ook in deze feestelijke tijd kunnen we maar weinig mensen in de 

school toelaten. We hopen dat dat volgend jaar anders zal zijn. We zijn dankbaar dat het personeel nog steeds 

gezond is en dat we ons kunnen richten op het geven van onderwijs en het vieren van Sinterklaas en Kerst met de 

kinderen.  

 

KERSTVIERING 
 

Op donderdag 17 december in de avond vieren alle 

kinderen kerst in hun eigen klas op school.  Ze zullen 

genieten van de theater-kerstvoorstelling die door alle 

kinderen is gemaakt. Elke klas heeft namelijk een act 

opgenomen die op het bord getoond zal worden.  

De kinderen eten met elkaar op school. Meer informatie 

volgt na Sinterklaas. 

 

 

VRAGENLIJST SCHOOLTIJDEN 
 

Op 26 november heeft u een mail ontvangen met een brief over de schooltijden. Wilt u zo vriendelijk zijn de 

vragenlijst in te vullen, zodat wij een duidelijk beeld hebben van de wensen van de ouders? U kunt deze vragenlijst 

nog invullen tot en met 7 december a.s. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 



 

 

 

JUDO CLINIC 
 

De judo clinic die op 27 november tijdens de gymlessen is georganiseerd, was een groot succes! 

    

 

ICT LEERLIJN TECHNIEK 

In de groepen 6/7 en 7/8 hebben de kinderen LEGO WeDo uitgeprobeerd. We hebben dit materiaal sinds kort op 

school. Wat een nieuwsgierigheid en enthousiasme komt er los bij de kinderen! Van LEGO bouwen de kinderen 

robots, die ze vervolgens kunnen programmeren en besturen via de computer. Met het materiaal van Lego WeDo 

ontdekken leerlingen de werking van tandwielen, aandrijfriemen, motorkracht, een bewegingssensor en ga zo maar 

door. Aan de hand van een stap-voor-stap-instructie maken zij bijvoorbeeld een krokodil. Vervolgens programmeren 

ze op eenvoudige wijze bewegingen voor hun constructie. 

 

 

DOELENMUREN 

In alle klassen werken wij nog steeds met doelenmuren. Hiermee maken wij voor de leerlingen zichtbaar waar we 

aan werken en waar we staan.  

 



 

 

WERELDORIENTATIE 
 

Voor wereldoriëntatie gaan we werken met een nieuwe methode, namelijk 

Blink. Met deze nieuwe methode zullen wij direct na de kerstvakantie 

starten. Sommige klassen zijn er al mee gestart. Deze methode daagt de 

leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. 

Het is lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zoveel mogelijk 

zelf op onderzoek uit laat gaan. Want je onthoudt iets beter als je het zelf 

ontdekt. 

 

JARIGEN DECEMBER 
 

Van harte gefeliciteerd: 

3 december Aaliyah uit groep 3 wordt 7 jaar 

3 december Norah uit groep 3 wordt 7 jaar 

3 december Chelsea uit groep 6-7 wordt 11 jaar 

3 december juf Gretha uit groep 6-7 

4 december Sophie uit groep 1-2 wordt 5 jaar 

9 december Yasmine uit groep 7-8 wordt 12 jaar 

13 december Liam uit groep 1-2 wordt 5 jaar 

14 december Milan  uit groep 4-5 wordt 8 jaar 

17 december Fay uit groep 4-5 wordt 9 jaar 

17 december Samir uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

18 december Xam uit groep 3 wordt 6 jaar 

18 december Sandra uit groep 6-7 wordt 10 jaar 

22 december Bram uit groep 6-7 wordt 9 jaar 

28 december X’zayvion uit groep 1-2 wordt 6 jaar 

29 december Adebayo uit groep 7-8 wordt 12 jaar 

 
BELANGRIJKE DATA 2020 - 2021 

 

4 december   Sinterklaasviering, kinderen ’s middags vrij     

8 december   MR 

17 december   Kerstdiner met theater 

18 december   Kinderen ’s middags vrij 

 



 

 

STUDIEDAGEN (alle kinderen vrij!) 

donderdag 11 en vrijdag 12 maart 

donderdag 24 juni 

VAKANTIES 

kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 

voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 

goede vrijdag  2 april 

2de paasdag  5 april 

meivakantie  26 april t/m 7 mei 

hemelvaart  13 en 14 mei 

pinksteren  24 mei 

zomervakantie  16 juli t/m 27 augustus 


