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Week 51 

 Oefenen voor kerst (gr 1-8) 

 

 

 

 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 21 december 

AGENDA 

Donderdag 20 december  

 Kerstviering het Pad 

 

Vrijdag 21 december 

 Alle groepen zijn ’s middags vrijdag 

 

Maandag 24 december – Vrijdag 4 januari 2019 

 Kerstvakantie 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

IN HET LICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent 

De tekst hierboven is een tekst van een lied van Sela. In deze tijd draai ik tijdens mijn autoritten 

regelmatig de cd waar dit lied op staat. In het donker ga ik de deur uit en het is al weer donker als ik 

thuis kom. U zult het herkennen.  

Deze tekst raakt mij dan altijd wel. “In een donkere nacht verschijnt een licht”.   

We leven in de weken voor kerst. Ook wel de adventsweken genoemd. Een tijd van verwachting en 

uitkijken naar kerst. Het kan soms letterlijk en figuurlijk donker om je heen zijn. Dan zie je even het licht 

niet. Dan kan iedereen toeleven naar kerst, maar houden hele andere dingen jou bezig. Juist dan hoop ik 

dat dit lied ook u kan helpen. “Hoop waar de wereld op wacht”. We verwachten Jezus Christus terug. We 

mogen daarnaar uitkijken. Met beide benen hier in deze wereld op de grond, maar met ons hoofd al 

steeds meer bij Hem. Dan leef je met een ander perspectief. Dan zijn tegenslagen en verdrietige 

In de donkere nacht  

verschijnt een licht 

en de duisternis 

krijgt het niet in haar macht. 

  

Eeuwenlang al voorzegd: 

het woord van God 

dat geboren wordt. 

Hoop waar de wereld op wacht. 

  

In het licht van Gods Zoon, 

zien wij zijn goedheid, 

zijn waarheid. 

 

In het licht van Gods Zoon, 

brengt Hij in kleinheid 

zijn grootheid dichtbij. 

  

Niemand ziet Gods gezicht, 

maar in zijn zoon 

wordt Hij een persoon, 

maakt Hij bekend wie Hij is. 

  

In mijn donkere nacht 

verschijnt zijn licht 

en de duisternis 

krijgt het nooit in haar macht. 
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gebeurtenissen niet minder erg, maar ga je er anders mee om. Ik hoop en bid dat we met elkaar zo in 

deze tijd naar kerst toe mogen leven. 

 

Ook op school doen we dat. In alle lokalen maken we het extra gezellig. Met lampjes en een kaarsje. 

Maar ook door met elkaar te zingen over de geboorte van Jezus Christus. Naar de verhalen te luisteren 

rond kerst. Hoe mooi is het om de echte boodschap van kerst mee te mogen geven aan kinderen. 

Hoeveel rijker wordt je kerst dan.  

De bovenbouw (groep 5 - 8) wil het kerstfeest graag met u als ouders vieren. We doen dat 

donderdagavond in de kerk. Groep 1 - 4 vieren het op eigen gelegenheid op school.  

 

Vorige week is de vader van Barbara Marsman overlegen. Na een tijd van zorg en ziekte is haar vader 

door haar Hemelse Vader thuis gehaald. Een tijd van verdriet waarbij Barbara zich getroost weet in de 

wetenschap dat haar vader nu thuis is. Wij wensen Barbara en haar familie heel veel sterkte. 

 

Zo zijn we aan het einde gekomen van een eerste lange periode tussen zomer en kerstvakantie. We 

merken op school aan ons zelf en aan de kinderen dat het goed is om er even twee weken tussenuit te 

gaan. Het is een drukke tijd geweest met de sint en nu de weken naar kerst toe. Een gezellige tijd, maar 

ook de tijd waarin lontjes wat korter worden en waarbij sommige leerkrachten op hun tandvlees lopen. 

Tijd dus om even nieuwe energie op te doen. Ik wens u allemaal een hele fijne kerstvakantie. Hele 

gezegende feestdagen. Geniet van iedereen die u lief is.   

 

 

ALGEMEEN 

 

Kidsteam 

Maandag was de 1e vergadering van het kidsteam op het Hoofdland. In alle groepen was besproken wat 

er nog kan verbeteren qua gedrag op onze school. Elke groep werd vertegenwoordigd door 1 leerling. 

Samen hebben we vergaderd in de juffen- en meesterkamer. Om de beurt mochten we het punt van 

onze klas vertellen en dan gingen we overleggen welke oplossingen er voor waren. Ze hebben echt 

goede ideeën! Enkele punten waren bijvoorbeeld: er wordt gerend in de gang, soms vergeten kinderen 

de wc door te trekken, soms dagen kinderen elkaar uit op het plein. 

Het verslag van de vergadering is gemaild naar de juffen en meester, zodat het weer in de klas 

besproken kan worden. Zo helpt ook het kidsteam mee om van onze school een nog fijnere school te 

maken. 

 

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

Mooie tijd, de weken voor kerst. We maken het in de klas extra gezellig met lichtjes en versieringen. Om 

het kerstverhaal meteen een beeld te geven hebben we samen met de hele groep een mooi 

kerstschilderij gemaakt: een echt 3-luik. Een verkleinde foto hiervan brengen we volgende week naar 

adressen in de omgeving van de school. Zo laten we ons lichtje schijnen aan de mensen om ons heen en 

we ronden meteen ons thema post af door zelf de kaart bij het goede nummer in de brievenbus te 

gooien. Dan hebben we ons postbode-diploma wel verdiend! We kregen deze week ook digitale post 
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van Grace, ons klasgenootje die nu in Musselkanaal woont. Ze miste ons best wel en daarom hebben we 

een paar gekke foto’s van onze groep opgestuurd om haar op te vrolijken. En er gaan ook zelfgemaakte 

kerstkaarten naar Grace toe, leuk voor haar!                      

De Bijbelvertellingen gaan nu natuurlijk over de geboorte van Jezus en wat daaraan vooraf ging.  Het lied 

wat we er dit jaar bij leren is: God zal met ons zijn. Mooi om ook thuis te zingen.                                                                                                                                                                             

Tussen de bedrijven door hebben we les 2 van de methode Mediawijsheid gedaan. Het gaat daarbij over 

wie je bent, de kinderen nemen daarvan een afschrift mee naar huis. De methode is gericht op het 

kritisch omgaan met digitale middelen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!                               

Binnenkort hebben we de eerste 6-jarige in onze groep: Emily, alvast gefeliciteerd!                                       

We hopen de werkperiode af te sluiten met een gezellige kerstlunch in onze groep op donderdag, 20 

december. U hebt hierover een lijst gekregen wat we verwachten dat uw kind meeneemt voor deze 

lunch. 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Zodra Sinterklaas vertrokken is beginnen we met Kerst. Wat fijn om over de geboorte van de Here Jezus 

te kunnen vertellen. We zijn ook al druk bezig om daar een mooi werkje voor te maken. Volgende week 

mag dat mee naar huis maar het past niet in een gewone tas. Wilt u een big shopper meegeven met de 

naam van uw kind erop? Daarnaast zingen we liedjes over de Kerst.  

Volgende week donderdag gaan we samen eten(lunch) en daarvoor mag iedereen iets meenemen. Daar 

is een mail ober geweest en de kinderen hebben het ook op een briefje meegekregen naar huis. 

Deze week was de 8 aan de beurt en hebben we het over de letter o gehad. 

De laatste week gebruiken we om ons werkje af te maken, de hoek op te ruimen maar ook om het thema 

te evalueren met de kinderen. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep D 

Er is alweer een week voorbij…wat gaat het snel! Na de gezellige sinterklaasdrukte zijn we omgeschakeld 

naar de weken voor de Kerst. En dit is ook weer heel gezellig en fijn! We genieten van de kaarsjes, van de 

verhalen en van het zingen van de kerstliedjes. Ook maken we mooie werkjes. Het is gaaf om te zien hoe 

de kleuters steeds meer hun best gaan doen om hun werkje ook mooi en netjes te maken. Inmiddels is 

onze groep weer een beetje gegroeid. Sven is erbij gekomen. Welkom Sven! We hopen dat je het gauw 

naar je zin hebt bij ons. We hebben nu 21 kleuters in onze groep. Wel zijn de jongens in de meerderheid. 

Dit tot groot plezier van onze mannen ! Maar de 7 meisjes weren zich dapper! Helaas moeten we in de 

komende week afscheid nemen van onze Zoë. Zij gaat na de kerstvakantie naar een andere school, 

dichterbij haar huis in Dordrecht. Wat jammer Zoë! We zullen je hier bij ons heel erg missen. Je bent een 

gezellige en lieve meid! We wensen jou heel veel plezier op je nieuwe school! Komende week zingen, 

werken en praten we verder over het Kerstfeest. We gaan ook kerstkaarten rondbrengen in de omgeving 

van de school. Komende donderdag hebben we de kerstlunch en vieren we met onze groep in ons eigen 

lokaal het Kerstfeest. Donderdag nemen we dan ook afscheid van Zoë.  

Groetjes van ons allemaal uit groep D 

 

Groep E 

Wat een leuk feest hadden we in de klas. Sinterklaas kwam eindelijk bij ons in de klas. We hebben de 

daagjes afgeteld op onze kalender. Alle kinderen kregen een cadeautje en een zakje met snoepgoed. 

Ook hebben we aan het eind nog gezellig limonade gedronken en een speculaasje gegeten. Daarna 

mochten we genieten van een extra dagje vrij. We hebben maandag de draad weer opgepakt met ons 

thema over de post want we gingen kerstkaarten maken. Er waren ook kinderen die thuis kaartjes 

hadden geschreven en in de brievenbus deden. Ook had de juf een kaart voor ieder kind, maar natuurlijk 
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niet allemaal tegelijk in de bus. Sommige kinderen waren een beetje sneu dat ze nog geen kaart hadden 

gekregen. Dat heet teleurstelling. Dus daar hebben we maar even over doorgepraat. We hebben met de 

melkpannen een mooie straat gemaakt; raampjes prikken aan alle kanten daarna een lichtje erin. Het 

staat erg gezellig ‘s morgens als het nog donker is. De verhalen uit de Bijbel gaan over de verhalen 

richting Kerst. We hebben al een prachtige tekening en kleurplaten gemaakt over de geboorte van Jezus. 

We maken daar een kerstkaart van voor in de buurt van school. Zo delen we de boodschap en zijn we 

nog steeds binnen het thema bezig. We mogen zelf postbode zijn. Er is een boodschappenlijst mee voor 

de Kerstlunch. We gaan de laatste week in en ronde het thema af. Daar vertel ik volgende week over. 

Groeten Swanice  

 

Groep 3a 

Beste ouders van groep 3a, 

Deze week hebben we weer nieuwe letters geleerd met lijn 3. Zo kennen we nu ook de letter 'uu' en de 

letter 'z'. Volgende week zal in het teken staan van de afsluiting van thema 5 en zullen we een start 

maken met thema 6. Na de kerstvakantie zullen we hier dan verder mee gaan. De kinderen merken dat 

het steeds een beetje moeilijker wordt en dat de woorden ook langer worden. We oefenen ook goed 

met het 'op tempo lezen' van woorden en teksten. Oefent u thuis met ons mee?  

Met rekenen zijn we druk bezig met het splitsen en het herkennen van de getallen tot en met 50. Ook 

oefenen met het splitsen boven de 10.  

A.s. week zullen we het thema post afsluiten en na de kerstvakantie zullen we starten met het thema 

muziek. De kinderen mogen optreden als ze dit willen. Het rooster staat inmiddels op klasbord. Leuk als 

u een liedje met uw kind wilt voorbereiden. Denkt u nog aan de kerstlunch van volgende week 

donderdag? Op de lijst staat wat ieder kind mag meenemen.  

Groetjes juf Tamara 

 

Groep 3b Kriebelbeestjesklasnieuws, 

We hebben al weer heel wat nieuwe letters erbij geleerd; de uu, ui, ij, sch en de z. Komende week 

brengen we kerstkaarten rond in de buurt. We hebben allemaal een mooi schilderij of knutselwerkje 

gemaakt. De foto daarvan plakken we op een kaart en daar schrijven we dan een mooie wens op. 

Natuurlijk gaan we als echt postbodes goed naar de huisnummers kijken en proberen we even en 

oneven cijfers te herkennen. 

Met rekenen hebben we verdwijnsommen (zoals 7-7, 10-10 en 28-28) en bijna-verdwijnsommen (zoals 7-

6, 10-9 en 28-27) geoefend. We konden zelf al heel wat van dat soort sommen verzinnen. We zijn ook 

veel bezig met splitsen. Daarbij mogen we fiches gebruiken. 

Ik heb een kalender gemaakt van alle bijzondere gebeurtenissen in de laatste weken. Vrijdag krijgen we 

een dramales van juf Sandra. Daar hebben we veel zin in. Volgende week hebben we de kerstlunch, die 

we zelf gaan klaarmaken. Vergeet u niet de ingrediënten mee te geven?  

Groeten van Annemiek en groep 3b 

 

Groep 4a 

In groep 4a zijn we bezig met de dagen voor kerst. We hebben het over Zacharias en Elisabet, bij wie 

Johannes de Doper geboren werd, de wegwijzer naar Jezus. 

Met rekenen zijn we nu aan het oefenen met sommen door het tiental (bijv 45+7=,  34-6=). Ook werken 

we nu met de keer-sommen, de tafels. We hebben ook een blad mee voor het oefenen thuis, door de 

computer te gebruiken.  

Deze week hebben we ook een gastles gehad van de brandweer. We leerden veel over alle taken die de 

brandweer uitvoert. De brandweerjuf had een mooie houten brandweerauto waarin allerlei voorwerpen 

zaten en zo konden we veel zien. Ter plekke werd nog een mini-brand-ontruiming in scene gezet! We 
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konden ook meekijken naar de manier waarop 112 te bereiken is. Dit nog passend bij het thema 'ik maak 

contact'. 

De volgende week kunnen we genieten van de kerstlunch, een dramales en we maken verschillende 

opdrachten dan voor het jaar af. Het zou goed zijn, om ook in de komende weken thuis goed te blijven 

lezen: Ik merk dat de kinderen die hier voor zichzelf een gewoonte in hebben, ook goede vorderingen 

maken. Nog een weekje naar school in 2018 . . . dan wordt het kerstvakantie! 

Met groeten uit groep 4a, meester Hendrik 

 

Groep 5a 

Iets meer dan een week geleden zaten wij vol spanning in de kring. Verwachtingsvol keken wij naar het 

midden van de kring waar steeds meer surprises werden neergezet. Welke surprise is van mij? Wat 

zouden ze van mijn surprise vinden? Na lang wachten kreeg iedereen zijn cadeautjes. En wat waren de 

surprises mooi! Iedereen had zo zijn best gedaan!  

Afgelopen woensdag zijn wij opzoek gegaan naar archeologische schatten. Wij kregen les van een echte 

archeoloog die ons veel kon vertellen over haar werk. Nadat zij dat verteld had mochten wij zelf aan de 

slag. Elk groepje kreeg een bak met verschillende grondlagen erin en met voorwerpen die wij moesten 

vinden. Net zoals een echte archeoloog gingen wij heel voorzichtig met een kwastje te werk. Laag voor 

laag werd weggehaald en zo hebben wij de spullen gevonden. Van een takje tijm tot een baksteen. Er 

werden zelfs potjes met mais gevonden!  

Nu Sinterklaas het land uit is zijn we hard aan het oefenen voor Kerst. Wat we precies gaan doen is een 

verrassing. Maar we weten dat het supermooi zal worden! 

Een lieve groet van groep 5a! 

 

Groep 5b 

Beste ouders van groep 5b, 

We zitten in het laatste stukje van het kalenderjaar 2018. In en buiten de klas wordt druk geoefend en 

geknutseld voor de kerstviering. Spannend! Komt u ook op donderdagavond 20 december? De kinderen 

hebben er zin in! Buiten is het vaak donker maar binnen in de klas is het gezellig met lampjes, 

kerststerren en zelfs een knapperend haardvuur.  

Er wordt ook hard gewerkt, waar we als juffen trots op zijn!  

Met de bijbelverhalen horen we over de komst van Johannes en Jezus naar de aarde. 

Tijdens de rekenles doen we wat nieuws: we maken aan het begin van het nieuwe blok de rekentoets en 

we gaan alleen oefenen wat we nog niet beheersen. Dat is een stuk doelgerichter. We zijn benieuwd naar 

de resultaten. Met taal hebben we de toets van blok 3 gemaakt. Het gaat steeds beter, vooral vergeleken 

met de start van de nieuwe taalmethode ;-) 

Volgende week vrijdag hebben we een gezellig kerstontbijt met elkaar. Vandaag ontvangt u een lijst 

hiervoor. Lukt het niet de benodigdheden mee te nemen? Laat het ons even weten via de mail... 

Hartelijke groet uit groep 5b 

 

Groep 6b 

Wat hebben we genoten van de prachtige surprises en gedichten, waarmee de kinderen elkaar en de juf 

verrast hebben in groep 6B. Nogmaals geweldig bedankt voor de inzet van alle kinderen en ouders. 

Nu de Sint weer in Spanje is zijn we ons volop aan het voorbereiden op het kerstfeest. In de 

bijbelverhalen verwonderen we ons opnieuw over de wonderlijke gebeurtenissen die de komst van onze 

Heer en Heiland naar deze wereld aankondigden. En zijn we hard aan het oefenen om het lied voor de 

kerstviering uit het hoofd te kunnen zingen; het klinkt al heel mooi!  

Nadat we heel wat geschiedenis onderwerpen hebben behandeld in de afgelopen weken, mogen we nu 

in thematijd creatief zijn rondom het kerstfeest. 
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De kinderen schilderden de ster van Bethlehem en maakten mooie kerststukjes. Bij de kanjertraining 

praten we over het geven van complimenten en welk gevoel je daarbij krijgt. Als iemand tegen je zegt 

dat je te vertrouwen bent, dan voelt dat heel fijn. Als iemand zegt: "Jij bent sexy" dan voelt dat voor 

sommige kinderen raar en voor andere vervelend. In het gesprek daarover kwamen we tot de conclusie 

dat zo'n "compliment" niet bij de leeftijd van de kinderen en bij de schoolse situatie hoort. Een 

waardevolle conclusie. 

Een hartelijke groet van kinderen en juffen van groep 6B 

 

Groep 7a 

Yes, juf Marlies is weer terug. Wat is dat leuk zeg! Sommige dingen zijn veranderd, maar het is heel 

vertrouwd om haar weer als juf te hebben. Op naar een tof laatste half jaar in groep 7. 

Vorige week waren we erg blij met alle betrokken ouders die kwamen luisteren naar de presentaties. 

Dank jullie wel voor uw komst. En wat keken jullie trots. Terecht! Ze hebben het ontzettend goed gedaan. 

Alle geleerde informatie was verwerkt in de presentaties. En ze hebben goed gepresenteerd. 

Maar nu zijn de Grieken en Romeinen al haast vergeten, want er zijn hele andere dingen die onze 

aandacht vragen. We zijn heel erg druk met de kerstviering van aanstaande donderdag. Twee van ons 

knutselen wat in elkaar, sommige oefenen een stil spel, maar de meeste oefenen hun zangkunsten en 

niet zonder reden. U zult verrast worden! We hopen dan ook echt dat jullie er allemaal bij kunnen zijn. 

Hartelijke groet uit groep 7 

 

Groep 7b 

Tijd voor een berichtje uit groep 7b. Vorige week hebben we ons thema over de Grieken en Romeinen 

afgerond. Wat leuk dat er zoveel publiek was tijdens de presentaties. Het maakte het wel extra spannend 

voor de kinderen, maar het is een mooie ervaring geweest.  

De laatste twee weken van het jaar leven we met elkaar extra toe naar Kerst. We zijn ons stukje aan het 

voorbereiden voor de kerstviering in de kerk en staan er stil bij tijdens onze dagopening. We 

verwonderen ons erover dat dit kleine Kindje is geboren om onze Zaligmaker te zijn. Daarnaast zijn we 

ook lekker veel aan het knutselen. Daar genieten de kinderen van, want we zijn ook wel toe aan vakantie.  

Afgelopen donderdag hebben we een gastles van de brandweer gehad. Dat was reuze interessant Er 

werden veel vragen gesteld en aandachtig geluisterd.  

We hebben met elkaar nagedacht over wat je doet als er brand is of als je een ongeval ziet gebeuren. 

Daarnaast hebben we ook gesproken over een vluchtplan thuis, wat doe je als er brand uitbreekt? 

Herinnering: De engelen en herders van ons stukje moeten uiterlijk maandag hun kleding 

meenemen. Daarnaast hebben we LED-theelichtjes nodig. Als u die thuis heeft, wilt u ze dan 

meegeven naar school?  

Tot de volgende keer! 

 

Groep 8a 

Sinterklaas is weer achter de rug. Wat een prachtige surprises en gedichten! De kinderen en juf Thirza 

hebben ervan genoten. Juf Thirza heeft nu echt afscheid genomen, hoewel ze nog wel eens een keertje in 

zal komen vallen als één van de juffen een gesprek heeft of andere taken mag doen. 

We zijn van de week begonnen met de presentaties van de boekendozen. Je boekendoos gaat over een 

zelfgekozen leesboek. Je vertelt wat over je boek en in de doos zitten voorwerpen die te maken hebben 

met het verhaal. Daar moet je ook wat over vertellen. Bovendien moeten ze over het boek ook een 

product laten zien, zoals bijv een gedicht, rap, column, etc. De kunst is zo origineel mogelijk te zijn.   

Volgende week vieren we het kerstfeest met alle groepen in de bovenbouw.  

Daarvoor zijn we hard aan het oefenen. 

Hartelijke groet van groep 8a, juf Nienke en juf Anita 
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Groep 8b 

Het rook gisteren heerlijk naar dennengeur in de klas. We hebben allemaal een gaaf kerststukje gemaakt. 

Iedereen moest zelf een bakje en een kaars meenemen. De meester zorgde voor takken en oase. Ook zijn 

we voor de kerstviering flink aan het oefenen. Volgende week donderdag mogen we het ’s avonds in de 

Maranathakerk laten zien en horen. We hebben als klas het stuk van de wijzen en we zingen met heel 

groep 8 een lied. Daarbij zijn er een aantal solisten die zich laten horen. We hopen op een hele mooie 

viering met elkaar. Vrijdagochtend hebben we een heerlijk kerstontbijt in de klas. Iedereen neemt mee 

wat op de lijst staat. Inmiddels zijn alle boekbesprekingen geweest. Het was gaaf om te zien en horen 

welke boeken er worden gelezen. We hebben weer genoeg inspiratie voor onze volgende leesboeken. 

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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