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AGENDA 

 

24 december t/m 3 januari 

• Kerstvakantie 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 17 januari 

 

 

Donderdag 16 januari, 8.45 – 10.00 uur 

• Gebedsgroep, lerarenkamer Hoofdland 

 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Jezus nam opnieuw het woord: Hij zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit 

meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. 

Joh. 8:12 

 

Kerst 2019 

In deze tijd mogen we met elkaar het kerstfeest vieren. Buiten is het vroeg donker en op sommige dagen 

lijkt het alsof het niet licht wordt. En dan is er aan het eind van de donkere maand december het 

kerstfeest. Het feest van het licht. Je ziet het als je ‘s avonds vanuit je werk naar huis rijdt. Overal 

proberen mensen het in deze donkere dagen thuis gezellig te maken. Hele lichtslingers langs dakranden 

en netten rond struiken in de tuin. Som heel sereen, maar vaak ook knipperend en flikkerend in allerlei 

kleuren. Het geeft een gezellige sfeer. Een sfeer van behaaglijkheid. Maar al die prachtige verlichting kan 

het donker in je zelf niet weghalen. Soms ervaar je letterlijk en figuurlijk de duisternis in je eigen leven. En 

dan lees ik een tekst zoals in Johannes 18. Waar Jezus zelf zegt “Ik ben het licht voor de wereld”. Geen 

gedoe met snoeren en je in allerlei moeilijke bochten wringen om het op te hangen om het maar een 

beetje gezellig te hebben in donkere dagen. Dit Licht is gratis en voor niets. Jezus biedt zichzelf aan als 

Het Licht. En het jaagt de duisternis weg. Dat is echt kerst. Ik hoop dat u met uw kind(eren) het kerstfeest 

op die manier kunt vieren. En dat Het Licht zichtbaar mag zijn in deze wereld. Vaak is kerst juist het 

moment om aan iedereen om ons heen te laten zien waar het echt om gaat bij kerst. De bijzondere 

gebeurtenis dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. God zelf kwam onder ons leven. Dat is 

wereldveranderend geweest.  

Het raakt mij enorm om te weten dat er op mijn scholen kinderen zitten die iedere dag naar huis gaan 

waar het in allerlei opzichten echt donker is. Er is veel gebrokenheid. Soms weten we het en soms is zit 

het “veilig” achter een voordeur We weten het, maar juist vlak voor een kerstvakantie merk ik dat het mij 

niet onberoerd laat dat dit heel dicht bij ons huis ook gebeurt. En soms wil je van alles doen, maar lukt 

het niet om het te veranderen. Dat frustreert. Laten we in deze dagen juist ook aan deze kinderen met 

hun gezinnen denken en ze proberen op een of andere manier een beetje in het echte Licht te zetten. 

 

Afgelopen woensdagavond mochten we met onze jongens en meisjes van groep 1 - 4 en hun ouders het 

kerstfeest vieren. Ik geniet er van om kinderen van deze leeftijd al met volle borst te zien zingen en te 

zien hoe ze zingen over het grote wonder van de geboorte van Jezus Christus. Geweldig om te zien dat 

ze soms drukker zijn met het vinden van hun ouders in de zaal dan met waar ze weken voor geoefend 
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hebben. Het hoort er helemaal bij. Ik ervaar dan ook altijd de grote rijkdom die we met elkaar hebben 

met onze school. Echt kerst vieren zoals dat past. Mooi al die dingen er om heen, maar hier draait het 

echt om.  

 

Zo zijn we aangekomen bij het eind van weer een jaar. In de komende vakantie mogen we 2019 afsluiten 

en 2020 verwelkomen. Best vreemd om halverwege een jaar een jaar af te sluiten. Ook al gaan we in 

2020 weer gewoon door met ons schooljaar het maakt ook dat je even terug kijkt op het afgelopen jaar. 

Ik ben dankbaar met alles wat we met elkaar mochten meemaken. Mooie dingen, maar ook 

teleurstellende dingen. Zaken waar we dik tevreden over zijn en dingen de we liever ander hadden 

gezien. Er zijn kinderen die onze school hebben verlaten en er zijn kinderen die weer bij zijn gekomen. Er 

zijn leerkrachten vertrokken en we hebben nieuwe collegae mogen verwelkomen. We zijn blij met het 

vertrouwen van ouders. Altijd willen we samen met u blijven zoeken naar het beste voor uw kind. Dat 

hebben we in 2019 gedaan en zullen we ook in 2020 blijven doen.   

Anno Domini 2019. Ook 2019 lag in God hand. Het was Zijn jaar en niets is er gebeurd zonder dat Hij 

daar bij was. Daar danken we Hem voor. Vol vertrouwen gaan we daarom 2020 in. Omdat we zeker 

weten dat Hij er ook dan bij zal zijn. 

 

Ik wens u allemaal een hele fijne kerstvakantie. Vier het feest van Het Licht. Geniet van de mensen om u 

heen. Rust lekker uit en ik hoop u in 2020 weer in goede gezondheid te ontmoeten.    

Erik van Pijkeren 

 

 

Ouders gezocht 

Een keer per jaar worden onze beide locaties bezocht door Rene Tromp (Directeur/bestuurder LEV WN) 

en Henk Eilander (Directeur onderwijs LEV WN). Zij komen kijken waar we mee bezig zijn, hoe we dat 

doen en tonen op die manier ook hun betrokkenheid bij onze school. Onderdeel van dit bezoek is een 

gesprek met een groep ouders van de school. Op 15 januari bezoeken zij onze locatie op het Hoofdland. 

We zijn daarom op zoek naar ouders met kinderen op de locatie Hoofdland, die het leuk vinden om met 

hen in gesprek te gaan. Dit gesprek start direct aansluitend op de start van school (08:30 uur) en zal 

ongeveer drie kwartier in beslag nemen. Vindt u het leuk om deel te nemen aan dit gesprek? Meldt u dat 

dan even bij Karin van Bruggen (k.vbruggen@levwn.nl).  

 

De Wegwijzer in 2025 

Een groot deel van 2019 heeft in het teken gestaan van visieontwikkeling en nadenken over de 

Wegwijzer naar de toekomst toe. Begin november hebben we ook ouders betrokken bij dit proces 

middels een ouderavond. Op dit ouderavond hebben we met u nagedacht over de welke kennis, 

vaardigheden en attituden we belangrijk vinden voor onze kinderen als ze eind groep 8 afscheid nemen 

van onze school. Wetende dat ze op weg zijn als volgeling van Jezus Christus naar een maatschappij die 

steeds razendsnel veranderd.  

Mooi om ook van ouders te horen dat ze het ook belangrijk vinden dat ze vaardigheden meekrijgen om 

zich in die maatschappij te kunnen redden. Een toekomst waarvan we nu nog niet weten hoe die eruit zal 

zien, maar waarbij we ook weten dat die zeker hele andere dingen van kinderen vragen dan 10 jaar 

geleden of zelfs op dit moment. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we ons onderwijs in de komende jaren echt anders willen gaan 

vormgeven omdat wat we graag willen niet past in het huidige systeem. We willen graag meer tegemoet 

komen aan de verschillen bij kinderen. Dat zijn verschillen in niveaus, interesses en talenten. 

Samenvattend komen we dan uit bij de volgende transitie doelen. De Wegwijzer in 2025: 

• Niet de leerstof bepaalt de volgende stap van een kind, maar zijn/haar eigen ontwikkeling. 
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• De leerinhoud wordt gedeeltelijk ook bepaald door de eigen interesses (van smalle resultaten naar 

brede vaardigheden) 

• De Leerkracht is in de eerst plaats, begeleider en coach. Maar blijft ook heel belangrijk in het geven 

van goede instructies. 

• Kinderen zijn gegroepeerd in stamgroepen die heterogeen naar leeftijd en sociaal emotionele 

ontwikkeling zijn ingericht. 

• Leren  vindt niet alleen plaats in het klaslokaal, maar kan ook in andere daarvoor geschikte ruimtes 

plaatsvinden. Daar waar mogelijk leren kinderen ook (van mensen) buiten de school. 

• Het evalueren en reflecteren van het leren vindt individueel en in groepjes plaats en is gerelateerd 

aan de eigen vorderingen van het kind. 

We onderzoeken of ons huidige organisatiemodel (leerstofjaarklassensysteem) nog wel het geschikte 

systeem is om deze manier van onderwijs in vorm te geven.  

 

Daarbij willen we graag kinderen zelfstandig (niet individueel!!) laten leren waar het kan en samen laten 

leren waar het nodig is. We geven meer autonomie aan kinderen waarbij we de vrijheid die een kind 

krijgt in balans moet zijn met de zelfstandigheid die hij/zij kan dragen. Ook daar zit van groep 1 - 8 een 

ontwikkeling in en zal per kind anders zijn. 

Het is een grote verandering in ons onderwijs die we niet van de ene op de andere dag hebben 

gerealiseerd. We starten daar in januari mee. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Daarnaast betrekken we de ouderdenktank bij onze plannen en laten ze meedenken. U 

bent ook altijd welkom om bij de overlegmomenten met deze groep ouders aan te schuiven en mee te 

denken. Daarnaast zullen we in de komende jaren ook ouderavonden gebruiken om u te informeren. En 

last but not least. Vraag vooral ook aan uw kind wat ze aan veranderingen meemaken en hoe ze die 

ervaren.     

 

UIT DE GROEPEN 

 

Groep A 

k begin met de laatste indrukken van woensdagavond en donderdag. Wat mochten we genieten van het 

optreden van de kinderen in de kerk, wat stonden ze dapper te zingen. Ik ben heel trots op jullie! 

Ook de kerstlunch was een feest, wat hebben ze zitten smullen en schransen… gezellig! 

Dan nog even terugkijken op de afgelopen weken. 

 

De laatste schoolweken van het jaar 

• opluchting dat Sinterklaas het land uit is 

• vooruitkijken naar het feest van kerst 

• vaak dezelfde kerstliederen zingen om ze er toch echt goed in te krijgen voor de kerstviering in de 

kerk 

• mooie kerstwerkjes maken 

• natuurlijk het kerstverhaal vertellen, elke dag een stukje 

• 's morgens met het licht uit in de kring van de lichtjes genieten 

• gewoon lekker bouwen met blokken, spoorrails, legosteentjes, duplo of wat er nog meer is aan 

constructiemateriaal 

• knippen en plakken : mooie kaartjes maken voor mensen die in onze schoolwijk wonen en die zelf 

wegbrengen en  in de brievenbus gooien 
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De groep 

• we hadden gelukkig niet zoveel zieke kinderen als in sommige andere klassen (ik hoop dat julie 

niet in de vakantie ziek worden!) 

• het sleutelbeen van Roan geneest snel, maar hij wordt er wel moe van 

• Victoria is er nu ook de hele week bij 

• Jan Abbring is al een morgen komen wennen; hij ging meteen met ons mee naar de markt. Na de 

vakantie hoopt hij er ook de hele week bij te zijn 

• we hebben mooie fruitspiesjes gemaakt van onze marktinkopen 

• de kramen in de klas zijn afgebroken, de zelfgemaakte kraampjes gaan mee naar huis (om daar 

verder te spelen…) 

 

Vooruitkijken 

Na de vakantie willen we ons verdiepen in het thema de ruimte. Er hangen alweer een heleboel ideeën 

rond in onze hoofden na onze brainstorm hierover. 

En in de school in Nieuw-Lekkerland waar we op bezoek geweest zijn tijdens de studiemiddag werkten 

ze over ditzelfde onderwerp. Dus daar hebben we ook inspiratie kunnen opdoen. 

In de eerste woensdag na de vakantie staat een excursie naar de sterrenwacht in Dordrecht op het 

programma. De begeleiding daarvoor is gelukkig al een tijdje rond, heel fijn. 

Dan wens ik u heel mooie kerstdagen toe, een ontspannen vakantie en een gezegend nieuw jaar met 

veel mooie momenten samen! 

Groet van Ada de Wolf 

 

Groep B 

Wat was het een geweldig kerstfeest gisteravond. Met zijn allen hebben we genoten. De kinderen 

hebben supergoed hun best gedaan. Jammer dat een aantal kinderen er door ziekte niet bij konden zijn. 

Veel kinderen vonden het filmpje erg leuk. Mocht u het eens willen proberen in de vakantie. Het is te 

maken met een gratis app:stop motion. Dus als u tijd over heeft in de vakantie... 

Het zingen voor de mensen met een beperking ging ook erg goed. Na afloop kregen we wat te drinken, 

wat lekkers en een lolly om mee te nemen. Toen nog heerlijk gaan lunchen met zijn allen, wat een feest! 

Alle zieken wensen we van harte beterschap. 

Voor iedereen een heel fijn Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar. 

Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

En dan is het vakantie en wat zijn jullie daar aan toe. De laatste twee weken zijn er nogal wat virussen in 

onze groep, waarvan veel kinderen ziek zijn geworden. Goed ziek, hoge koorts en niet naar school. Heel 

veel beterschap, kanjers! Het is jammer dat sommige van jullie daardoor het kerstfeest in de kerk 

moesten missen. Maar ik hoorde dat er thuis is meegekeken, wat mooi! En wat hebben we met elkaar 

genoten van dit feest in de kerk. Samen zingen over het bijzondere begin van Jezus leven op aarde. Hij 

kwam voor ons! Wat zijn we blij met dit feest en wat is het mooi om al die jonge kinderen vol overgave 

te zien zingen. Bij het oefenen in de groep en woensdagavond op het podium. We hebben in de groep 

genoten van het haardvuur, de lichtjes, het knutselen en het soms heel moe maar gewoon lekker spelen. 

We hebben kerstkaartjes rondgebracht in de buurt en er kwamen verschillende ouderen uit hun huis om 

een praatje te maken met de kinderen! En gisteren hebben we met elkaar een gezellige lunch gehad! 

Met allemaal lekkere dingen die jullie hebben meegenomen, bedankt! Ons thema de winkel is nu 

helemaal afgesloten en het nieuwe thema na de vakantie is… de ruimte! Maar eerst twee weken rust, 

bijkomen en thuis het kerstfeest vieren en oud en nieuw. We wensen jullie allemaal een hele fijne 

vakantie!  

Hartelijke groeten, juf Tjitske en Barbara 
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Groep D 

Deze week hebben we de bakkerij afgebroken. Wat hebben de kinderen er heerlijk in gespeeld. Vooral 

met de speelklei zijn er heel wat broodjes, taartjes en donuts gemaakt die in de oven werden gebakken. 

Daarna konden ze worden verkocht in de winkel. 

We zijn deze weken natuurlijk ook met kerst bezig. Zo zijn er al stalletjes, kaarsen en waxinelichthouders 

gemaakt. We hebben ook met elkaar gepraat wat het echte Kerstfeest is: De geboorte van de Here Jezus.  

Daarnaast hebben we hard geoefend voor de kerstzangavond. U hebt het allemaal gisteren kunnen 

horen en zien. Donderdag hebben we gezongen voor een aantal gehandicapte mensen. De mensen 

vonden het erg leuk dat er zoveel kinderen waren. En daarna hebben we lekker met z'n allen gegeten op 

school. Alle papa's en mama's die ons hebben geholpen willen we heel hartelijk bedanken. Fijn dat we 

elke keer weer een beroep op jullie kunnen doen.  

Nu hebben we vakantie. Even lekker uitrusten. We wensen jullie allemaal fijne Kerstdagen en een gezond 

en gezegend 2020! 

Na de vakantie krijgen we een nieuwe juf: Eline Neven. Voorlopig komt zij op maandag en donderdag. 

Juf Grietje komt dan op dinsdag en woensdag. Dat betekent dat we afscheid hebben genomen van juf 

Marian. We zijn heel blij dat ze voor onze groep heeft gewerkt. Dankjewel hoor! We zien je vast nog wel 

eens bij ons in de klas ;). Hieronder nog een stukje van haar. 

Hartelijke groeten van alle juffen en kinderen uit groep D 

 

Van juf Marian 

Het was dinsdag mijn laatste dag als juf voor groep D. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en zal de 

kinderen ook echt gaan missen. Gelukkig zal ik ze nog regelmatig zien als ik in de klas kom helpen. Ik 

was erg verrast door het mooie cadeau dat ik van de ouders kreeg en het cadeau van de kinderen: een 

snijplank met al hun namen erop. 

Bedankt ouders dat jullie mij het vertrouwen hebben gegeven om met jullie kinderen te mogen werken. 

Tot slot wil ik iedereen een hele fijne vakantie wensen. Fijne kerstdagen en een heel goed 2020 waarin ik 

iedereen nog vaak hoop te zien. 

Juf Marian 

 

Groep E 

Wat hebben we genoten van de Kerstviering. In de klas hebben we donderdag nog even via kerkomroep 

naar onszelf gekeken. De verhalen uit de Bijbel rondom de geboorte van onze Here Jezus stonden 

centraal. Mooi om te zien hoe ademloos de kinderen luisteren naar de verhalen uit de bijbel. 

Donderdagmiddag hebben we heerlijk met elkaar gegeten. Op een aparte tafel lag brood, beschuit, etc. 

Daar mochten we steeds 1 ding van kiezen En aan een lange tafel zaten we met elkaar en daar stond al 

het beleg op. We mochten zelf bedenken wat we aten en wat er voor beleg op ging. Als het niet lukte 

om te smeren, kreeg je hulp. Het is mooi om te zien hoe de kinderen zaten te smikkelen. Sommige 

kinderen blijven eten. Na het buitenspelen hebben we nog chocolademelk gedronken en een koekje 

gegeten. We gaan nu genieten van de vakantie. Gods zegen voor 2020! 

Hartelijke groeten, Swanice 

 

Groep 3a 

Het is zo ver, VAKANTIE! De tijd om te genieten van elkaar, uit te rusten, het kerstfeest te vieren, en het 

nieuwe jaar te beginnen. De kinderen kijken er naar uit! 

De afgelopen twee weken hebben ze nog erg hun best gedaan. We hebben veel geoefend voor de 

kerstviering, en wat ging dat goed. Ze hebben mooi gezongen, we zijn trots op ze! Vandaag hebben we 

nog met elkaar genoten van het ontbijt en er een gezellige dag van gemaakt. 

Daarnaast zijn we druk bezig met het leren van de laatste letters. We leren nu elke dag een nieuwe letter. 

Ze doen het erg goed! We kennen de ij, v, ui, sch, uu, z en ou nu ook. 
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Ook met rekenen gaan we lekker verder. We leren hoe we getallen boven de 10 moeten schrijven, wat 

even en oneven getallen zijn, tellen met sprongen van 2 vanaf verschillende punten. Ook oefenen we met 

tellen tot 40, heen en terug. En daarnaast blijven we bezig met het splitsen van getallen tot 10 en 

sommetjes maken tot 10.  

Gelukkig zijn we niet alleen maar aan het werk. We knutselen en spelen ook lekker in de klas en genieten 

van gym. Ook spelen de kinderen graag lees- en rekenspelletjes. In de winkelhoek werd ook erg leuk 

gespeeld. We hebben de hoek ondertussen opgeruimd, na de vakantie beginnen we met het nieuwe 

thema, de ruimte! 

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie, geniet van de kerstdagen, rust lekker uit en tot volgend 

jaar! 

Groetjes, Ilse en Francis 

 

Groep 3b 

De jonkvrouwen en ridders in het kasteel zingen heel wat af deze dagen. We oefenen voor de 

kerstviering van woensdagavond. We hebben weer heel wat nieuwe letters geleerd, zoals de ij, de sch, de 

uu, de v, de ui en de z. We hebben een ui bestudeerd, de rokken eraf gepeuterd een stukje geproefd en 

lekker gehuild....De hele klas ruikt nog naar ui. 

Fijn dat de kids nu allemaal kunnen lezen! Ik geniet ervan als ze allemaal in een boek verdiept zitten. Je 

hoort dan wat gemurmel van kinderen die de letters nog halfhardop verklanken, soms wat gegrinnik als 

het een grappig verhaal is  en verder het geritsel van de bladzijden. In januari leren we de laatste letters 

aan. En daarna leren we woorden lezen met -eer/-oor/-eur, woorden met een -d op het eind en andere 

leescategoriën. 

Omdat hun leesvaardigheid nog maar pril is, is het goed om in de kerstvakantie ook te blijven lezen. Ze 

krijgen allemaal een leesbingoblad mee. Na de vakantie mogen ze aan me laten zien waar en hoe  ze 

allemaal gelezen hebben… op de tafel, ondersteboven, met kerstmuziek aan en op nog veel meer leuke 

manieren. 

Met rekenen oefenen we we met splitssommen . Bij de  splitsing van 7 in 3 en 4 leren we 4 sommen te 

maken: 3+4 =7, 4+3=7, 7-3=4 en 7-4=3.  

Nu eerst maar eens lekker genieten van een welverdiende rust. Ik wens jullie een mooi kerstfeest en 

Gods zegen in 2020. 

Groeten van Annemiek 

 

Groep 4a 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; 

De heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Deze namen zongen de kinderen tijdens de kerstviering. Het was een prachtige viering met elkaar. 

De kerstvakantie staat alweer voor de deur en iedereen is er hard aan toe. Wat is er de afgelopen 

weken toch weer hard gewerkt. We hebben tijdens de Bijbelverhalen mogen luisteren naar de 

verhalen rondom Kerst. Wat is het toch een prachtig feest. Maar met de andere vakken hebben we 

ook hard gewerkt. Met rekenen zijn we hard aan het oefenen met de tafels. Een aantal kinderen 

overhoren de tafels zelfs al! Het is soms nog een beetje moeilijk. Oefenen jullie thuis ook? 

Na de vakantie beginnen we met de tafel van 6. Met thema zijn we bezig geweest over thema 

‘Winkel’. De blockposters hangen aan de muur. U heeft ze vast gezien, de kinderen waren er trots op. 

Na de vakantie starten we met het thema ‘De ruimte’. 7 januari willen we graag op excursie. U kunt 

zich tot vandaag zich opgeven om te rijden. We zullen dan een hele dag weg zijn. 

Na de vakantie zal de inloop ook een beetje veranderen. Uiteraard bent u nog van harte welkom om 

even uw kind gedag te zeggen, maar daarna willen wij snel starten. 

Er is wat onduidelijkheid over de verdeling van juffen voor na de vakantie. Juf Tamara blijft eind 
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januari. Dinsdag 27 januari zal het haar laatste dag zijn. Maandag 3 februari zal de nieuwe leerkracht, 

Simone Noorland, starten. 

Maar dit alles is voor na de vakantie. Nu gaan we eerst genieten van twee weken vakantie. Een 

bijzondere vakantie altijd met de feestdagen. Wij wensen jullie gezegende Kerstdagen en een heel 

gelukkig nieuw jaar! 

Groep 4a, juf Jennifer en juf Tamara 

 

Groep 5a 

Beste ouders van groep 5a, 

Afgelopen donderdag hebben we met de kinderen een enorm leuk kerstcircuit gedaan. De kinderen 

konden prachtige dingen maken of doen. Leuk om te zien dat welke kwaliteiten er dan boven komen 

drijven bij de kinderen. Vrijdag hebben we mijn verjaardag gevierd en dat was vooral een heel gezellige 

ochtend, waarbij we ons al een beetje konden voorbereiden op de kerstvakantie.  

Met rekenen hebben we deze week kennis gemaakt met het kommagetal. De kinderen snapten dit al 

best wel goed. Verder hebben we ook de keersommen kunnen herhalen.  

Met taal hebben we kennis gemaakt met werkwoorden die in de verleden tijd staan en in de 

tegenwoordige tijd. Dit vonden we nog best wel lastig en dit hebben we later in de week nog een keer 

geoefend. Met spelling zijn we bezig geweest met de laatste letter 'd' die klinkt als een 't'.  

We hebben deze week ook mooie kerstdecoratie gemaakt zoals prachtige kerststerren en mooie 

kerstkransen. Na de vakantie gaan we werken over het thema wonen en reizen.  

Fijne vakantie toegewenst!  

Met hartelijke groet, Tamara Aleman 

 

Groep 5b 

Lieve kinderen en ouders van groep 5b. Ik wil jullie enorm bedanken voor de afgelopen maanden. Ik heb 

van jullie kinderen mogen genieten en hen mogen leren kennen. Ik wens jullie al het goeds toe en veel 

zegen.  En een hele fijne kerst en een gezegend nieuwjaar. 

 

Mijn plan met jullie staat vast spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen niet jullie ongeluk. 

Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. 

Jeremia 29:11 

 

Liefs juf Tirza 

 

Groep 6a 

Beste ouders van groep 6a, 

Deze week stond in het teken van kerst en natuurlijk onze maandviering waar we hard voor geoefend 

hebben. Nikki en Femke hebben samen het gebed bedacht en uitgewerkt. Knap hoor! Er is een groepje 

aan de slag gegaan met het uitbeelden van het Bijbelverhaal, wat een talent! Op vrijdagochtend is de 

maandviering.  

Donderdagmiddag zijn alle groepen gemixt. De kerstworkshops waren een groot succes. Van kerststukjes 

maken tot handlettering. Wat een feest!  

Woensdag hebben de kinderen zelf de nieuwe groepjes gemaakt en de klas veranderd. Knap zeg! Bijna 

iedereen was tevreden met z'n nieuwe plekje. 

Vrijdagochtend neemt iedereen wat lekkers mee en schuiven we met elkaar aan aan het kerstontbijt.  

Vanaf deze plek wensen we alle ouders en leerlingen mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling! 

Geniet van de vakantie en tot volgend jaar! 

Groeten uit groep 6a 
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Groep 6b 

Een groot stuk (nog niet de helft!) van het schooljaar hebben we achter de rug als de kerstvakantie 

begint. En wat is er veel gebeurd in die tijd. Allerlei dingen waar we aan het begin van het schooljaar nog 

best aan moesten wennen zijn nu gelukkig heel vanzelfsprekend. Het huiswerk wordt netjes op tijd 

ingeleverd en/of geleerd, de inloopopdrachten worden gedaan, de materiaalbazen doen hun taak prima 

en alle kinderen zijn met een goede werkhouding bezig om zichzelf te laten groeien in de resultaten op 

snappet. Vol trots komen de kids vertellen dat ze leerdoelen - waar ze eerder op vastgelopen waren- nu 

hebben gehaald! Wij juffen horen dat graag; we zijn trots op onze kanjers! 

In de afgelopen tijd heeft juf Anouk bij ons stage gelopen. Zij komt na de kerstvakantie alleen nog even 

een keer in de klas om afscheid te nemen. Haar opleiding gaat verder op een andere plek. We wensen 

haar natuurlijk al het goede en Gods zegen toe op haar verdere weg. 

Op dinsdag komt juf Marthina tegenwoordig in de klas. Zij verzorgt dan de rekenles in de klas en juf Sari 

kan een klein groepje kinderen meenemen om hen in een andere ruimte extra ondersteuning te bieden, 

Heel fijn is dat. 

Deze week hebben we afscheid genomen van Ian. Hij gaat na de vakantie verder op "De Cirkel". We 

hebben een leuk vriendenboekje voor hem gemaakt en hij kreeg ook een bijbels doeboek cadeau met 

namen van juffen, meesters en kinderen van de Wegwijzer erin. Ook hem wensen we Gods zegen op zijn 

nieuwe school en in zijn leven. 

Nu gaan we dan genieten van een welverdiende kerstvakantie.  

Voor iedereen Gods Licht op het kerstfeest en in het nieuwe jaar gewenst. 

En natuurlijk een heerlijke rustgevende vakantie. 

Kinderen en juffen van groep 6B 

 

Groep 7b 

Eindelijk is het dan vakantie! Wat hebben wij daarnaar uitgekeken. Gelukkig hebben we naast de gewone 

lessen als rekenen en taal ook tijd kunnen maken voor gezelligheid, sfeer en advent. 

Met de bijbelverhalen hebben we natuurlijk stilgestaan bij de aankondiging en de komst van onze Heer. 

Wat bijzonder hoeveel mensen daar getuigen van zijn geweest! 

Een aantal kids heeft wijzen geknutseld die de ster van onze Koning zagen opgaan. Leuk hoe het dan 

nog meer gaat leven. 

Verder hebben we allerlei creatieve workshops gehad, daar heeft u vast meer over gehoord inmiddels. 

En als afsluiter van 2019 natuurlijk een fantastische high tea! Dat was lekker en gezellig         

Stiekem zijn wij natuurlijk niet alleen in afwachting van het kerstfeest, maar wachten wij ook vol spanning 

op bericht van juf Marleen. De baby kan elk moment komen. We bidden regelmatig voor haar. 

Wilt u ook in 2020 uw kind weer helpen met herinneren en plannen van huiswerk! Wij zijn erg blij met al 

die hardwerkende kinderen (en hun ouders      ). 

We wensen u en onze kids een hele fijne vakantie toe! Mooie feestdagen om met elkaar het feest van het 

Licht te vieren. Tot in 2020!! 

Hartelijke groet, Marnix en Hannah 

 

Groep 8a 

Allereerst heb ik u in het vorige wegwijzertje beloofd nog even terug te blikken op de markt. Echt 

geweldig genieten. Wanneer u erbij was, zult u dit vast beamen. Wat een informatieve kraampjes, 

heerlijke hapjes of drankjes; zelfs wodka ;-) Ze hadden er echt werk van gemaakt. De 'lonely planets' of 

websites die ze hebben gemaakt ben ik nu aan het lezen en beoordelen. Knap staaltje werk hoor. Ik vond 

het ook erg bijzonder om te zien hoeveel (groot)ouders er waren. Zo fijn wanneer u zo betrokken bent. 

Dat maakt het betekenisvol voor de kinderen. 

Wat heerlijk, we hadden daarna een week (van 9-13 december) waarin geen bijzonderheden waren. Geen 

uitstapjes of sintfeestjes. Gewoon, gewoon. Dat is ook wel eens fijn. De klas is in prachtige kerstsfeer 
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gebracht, zodat we extra stil staan bij het Licht wat kwam, ook op de plekjes die bij ons soms zo donker 

kunnen zijn. Wanneer je bijvoorbeeld voor Levend Water een stamboom in moet vullen, maar haast niet 

verder komt dan de naam van je moeder. Heftige dingen die we als klas mogen delen, elkaar mogen 

steunen. Ook bij ziekte, want oei er zijn ook in onze groep veel kinderen ziek deze weken. Hopelijk gaat 

de vakantie de reserves weer wat aanvullen. 

Thijs, Christie, Bente en Merel hebben wel een uitstapje gemaakt deze weken. Zij zijn bij 'De Kleine Oase' 

geweest als eerste van onze groep. Bijzonder om hun verhalen terug te horen. Ze hebben enorm 

genoten. 

Op 10 december stonden Ruben en Nova aan de straat om te helpen bij de verkeersactie. Gaaf om te 

merken dat veel kinderen goed weten hoe het moet. Niet fietsen op de stoep bijvoorbeeld, verleidelijk, 

maar niet de bedoeling. 

Afgelopen donderdagmiddag vonden de kerstworkshops plaats. Alle groepen door elkaar, groot en 

klein, gezellig en actief bezig met een zelf gekozen project. En met wat een bijzondere resultaten. U 

geniet er nu hopelijk van. 

Ook hebben we heerlijk ontbeten. Wat een werk, wat een heerlijkheid. Wat hebben we het goed. Dank 

jullie wel voor jullie inbreng. 

Nu lekker genieten van de vakantie! Het is jullie allemaal van harte gegund. We wensen jullie hele 

bijzondere, gezellige dagen in Gods Licht toe! Zijn zegen en tot over twee weken. 

Overigens hopen we dan te gaan werken over de Republiek (Hugo de Groot, Chirstiaan Huygens, 

Spinoza, Rembrandt), de slavernij, Eise Eisinga en de Franse tijd (patriotten, Napoleon, buitenhuizen) 

Mocht u hierover nog interessante boeken of voorwerpen hebben, dan zijn die van harte welkom.  

Juf Anita en juf Christi 

 

Groep 8b 

Deze week hebben we ons vooral bezig gehouden met het Kerstfeest. We hebben liederen gezongen, 

verhalen erover gehoord, uit de bijbel gelezen en naar een film gekeken over Kerst; The Nativity Story. 

Het was ook mooi om n.a.v. deze film door te praten over Kerst en ook of het zo was verfilmd als we in 

de bijbel lezen. Gisteren hebben we een bijdrage mogen leveren aan een kerstviering van ouderen in de 

Reobothkerk in Zwijndrecht. Gaaf om met hen en voor het te mogen zingen, voorlezen en te acteren. We 

hebben een toneelstukje gedaan over de Wijzen. Na afloop kregen we nog limonade en wat lekkers. De 

workshops in de klassen waren ook heel leuk. Er waren allerlei verschillende waar de kids uit konden 

kiezen. Vandaag hebben we het jaar afgesloten met een heerlijk ontbijt en nog een mooie maandviering. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie, goede feestdagen en Gods zegen toe voor 2020!    

Hartelijke groet van groep 8b en meester Gert 
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