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Trefwoord 
Week 46 t/m 48 (14 november t/m 2 december): Verbinden 

■ Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over 
tegenpolen en bruggenbouwers. 
■ Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het weerzien van de broers 
(Genesis 44 en 45). 
Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is het fijn dat je weet welke lijntjes er zijn tussen de 
kinderen in de klas, je ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel met kinderen die net als jij van zwemmen, tekenen 
of gamen houden. 
 
Week 49 t/m 51 (5 t/m 23 december): Kinderen van goede wil (kerstthema) 
■ Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is. 
Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen. 
■ Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap van 
de engelen aan de herders (Lucas 2). 
Op de hele wereld wordt kerstmis gevierd. Het lijkt er dan op dat al die verschillen op de wereld zoals 
religieuze, etnische, culturele en sociale grenzen, voor even worden vergeten. Het is blijkbaar het moment om op zoek te gaan 
wat ons bindt. Mensen lijken heel even van goede wil en verlangen naar vrede en warmte. Voor even willen we de ruzies en 
de conflicten in de wereld vergeten.   
Waarom nu juist met kerst? Het lijkt erop dat wij mensen soms een aansporing nodig hebben, een feest, een ritueel, een 
verhaal. Net als in het kerstverhaal van Jezus. In Lucas 2,14 verkondigen de engelen de geboorte. In hun lied verbinden zij de 
hemel met de aarde. De herders horen hoe mooi de engelen zingen over God in de hemel die voor mensen hier op aarde uit 
is op vrede en liefde. Dit verhaal nodigt ons uit om de komende weken te werken aan vrede en liefde. En dat kan als je van 
goede wil bent. 
 

Inloop koffie-uurtje 

Dinsdag 6 december van 08.45 tot 09.45 uur bent u weer van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee.  
Vanuit het inloop koffie-uurtje: 

 er is gesproken over de op handen zijnde (sint)feesten. De vraag werd gesteld hoe de 
school om gaat met wat  oudere kinderen die het Sinterklaasverhaal nog sterk 
aanhangen. Bij ons op school komt dit voor. Immers er zijn kinderen die een 
ontwikkelingsvertraging hebben, waar dit bij kan horen. Als school stellen we ons hier neutraal in op. We zien het 
niet als taak van de school de kinderen hier wegwijs in te maken. Wel is het zo dat de kinderen gewoon mee 
doen in het cadeautjes voor elkaar maken. Daar wordt een passende uitleg over gegeven; 

 de aanwezige ouders (dit keer 8) hebben zich heel positief uitgelaten over de projectavond. 
 
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden 

Met de winterperiode voor de deur, is het goed om weer stil te staan bij hoe we daar op school mee om gaan: 
Voor de vervoerders geldt:  wanneer het KNMI om 06.00 uur weercode oranje of rood afgeeft, rijdt het leerlingvervoer 
niet. De vervoersmaatschappij stelt iedereen die gebruik maakt van het leerlingvervoer persoonlijk op de hoogte. 

Wanneer het leerlingvervoer niet rijdt, zal er op onze school geen les gegeven worden. 
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zelf naar school brengen, brengen wij via 
hun mailadres dat bij de school bekend is en via de website op de hoogte, uiterlijk 
rond de klok van 07.00 uur. 

De school is altijd open op de dagen dat er als gevolg van slecht weer geen les gegeven 
wordt. Leerlingen die door bijzondere omstandigheden toch naar school komen, zullen 
opgevangen worden maar krijgen geen les. 
Advies aan alle ouder(s)/verzorger(s): 

Mochten de weersvoorspellingen aanleiding geven tot onzekerheid, dan kunt u zelf alvast checken op: www.knmi.nl > 
waarschuwingen. 
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Sinterklaas 

Op maandag 5 december vieren we op Toermalijn het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn om 12.30 
uur vrij. We wensen iedereen een fijne pakjesavond.  

 
Fotogeld 

De schoolfoto’s zijn met de kinderen meegegaan naar huis. Wilt u zo snel mogelijk het geld of de foto’s meegeven naar 
school? Graag inleveren op de administratie voorzien van de naam. 
 
Kerst 
Op woensdag 21 december is er van 18.00-19.00 uur kerst-kijkavond in school. Iedereen is 
welkom om de school te bekijken. 

Op donderdag 22 december vieren wij ’s morgens op Toermalijn met de kinderen het kerstfeest. Dit 
jaar vieren we kerst alleen met de leerlingen.  
 
AR: Wecycle inzamelactie opbrengst  

De inzamelactie is afgelopen. Iedereen hartelijk dank voor het meedoen, super. De school krijgt een boekenpakket van We-

cycle als dank voor het meedoen. Het geld komt ten goede aan stichting jarige job. 

Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden Update september: dit jaar 70.000 kilo plastic doppen gespaard! 
 

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, 
maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, 
sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de 
opleiding van onze geleidehonden. 
 (http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-
geleidehonden/)  

 
De totale opbrengst op dit moment op school is 255,5 kilo (dit school al 55,5 

kilo!). Het gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren? I.v.m. de pinda-
allergie op school mogen er geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten 

ingeleverd worden.  
 
Algemeen  
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
 

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

Hij komt, hij komt, goede oude Sint!! 
We hebben het thema herfst weer afgesloten. We hebben 
enorm genoten van al het mooist dat de natuur ons heeft 
gebracht. We hebben veel kastanjes, 
eikels en bladeren gezocht en hebben 
hier mooie dingen van gemaakt en mee 
gewerkt in de klas. Samen met onze 
stagiaire Ronél van het groen lyceum 
hebben we een mooie en leerzame 
wandeltocht gemaakt door het bos.  
In de afgelopen weken hebben we er twee nieuwe 
klasgenootjes bij gekregen. Hier zijn wij heel blij mee. We 
zijn nu al met 9 kinderen in onze groep. 

De aankomende periode gaan we 
natuurlijk werken over sinterklaas en zijn 
pieten. We volgen elke dag het 
sinterklaasjournaal en gaan aan de 
hand van het journaal ook leuke dingen 
doen. Daarnaast gaan we natuurlijk ook 
leuke werkjes maken over de goed 
heilig man. Sinterklaas heeft de juffen 
verteld dat de kinderen ook dit jaar weer 

hun schoentje mogen zetten in de klas. Dit schoentje gaan 
wij knutselen. Onze poppenhoek is veranderd in het 
pietenhuis waar we zelf de cadeautjes mogen inpakken en 
we hebben een echte stoomboot in de klas waarin we 
mogen spelen. We hopen Sinterklaas en zijn pieten op 5 
december te mogen begroeten in onze klas. Vol spanning 
klopt ons hart wat er dit jaar voor ons in de zak zit.  
 
3 Juf Woudy en juf Belinda 

Zie de maan schijnt door de bomen...... 
Een Sinterklaaslied dat goed past bij deze tijd. Vorige 
week was zelfs de "supermaan" te zien. We hebben dan 
ook over de maan geknutseld, en het silhouet van Sint en 

Piet gemaakt. Tijdens de verhalen vanuit Trefwoord horen 
we over "een lijntje hebben met elkaar". We ontdekken 
steeds meer lijntjes, in de wereldlijke verhalen over de 
Pieten , in de Bijbelverhalen over Jozef, maar ook in onze 
eigen groep en familie. 
Een spannende tijd. Sinterklaasintocht, schoen zetten, en 
natuurlijk 'het Sinterklaasjournaal'. Met elkaar volgen we 
het verhaal van het Sinterklaasjournaal. We hebben 
inmiddels een bakafdeling in de klas met een 
pepernotenfabriek. 
De bakpiet laat de taarten steeds mislukken. Wij hebben 
daarom een brief geschreven en om het recept gevraagd. 
Gelukkig kregen we antwoord. Een brief in onze 

klasseschoen met het recept 
en cakevormpjes. Al wegend 
en mengend zijn we aan de 
gang gegaan, en zo hadden 
we ongemerkt een prachtige 
rekenles. 
Ook de komende week gaan 
we natuurlijk nog zingen, 
knutselen en werken over 
Sinterklaas en zijn  Pieten. 
Daarnaast gaat ook het 
"gewone" werk door. Groep 3 
leert steeds meer nieuwe 
letters en woorden, en kan zo 
ook steeds meer nieuwe 

woorden lezen en schrijven. Groep 4 is aan het oefenen 
met tempo-lezen. Er is leeswerk mee naar huis gegaan, 
om ook elke dag thuis even te oefenen.  
Als we Sinterklaas hebben uitgezwaaid, stappen we al 
heel snel over richting het Kerstfeest. Vanzelfsprekend 
gaan we dan werken, zingen en knutselen over Kerst. 
Een spannende, drukke, maar vooral ook heel gezellige 
en fijne periode van het jaar. 
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4/5 Juf Janette 

Wat hebben we in de afgelopen periode eigenlijk allemaal 
gedaan? We hebben de verjaardag van Regina gevierd. 
Ze is de eerste “tiener” in de klas. Maak er een mooi jaar 
van meid!. We zijn na de vakantie direct gestart met het 
maken van de lampionnen.  

Iedereen mocht zelf eentje 
uitkiezen. Wat leuk om te 
zien dat we ook echt zelf de 
keuze hebben gemaakt en 
niet hebben gekeken naar 
een ander. Ze zijn erg mooi 
geworden. We zijn ook 
gestart met STAAL 
spelling. We hebben 

geleerd wat een hakwoord is en daar hebben we ook 
regelmatig mee geoefend. Daarnaast hebben we 
geoefend met de lange klanken ( aa-ee), de korte klanken 
( a-e) de tweetekenklanken ( eu-ui) en de medeklinkers. 
Best goed om dit te herhalen. Met veilig leren lezen 
hebben we kern 9 uitgewerkt. We hebben veel geoefend 
maar we merken toch nog dat het belangrijk is om dit thuis 
ook te doen. Op school gaan we werken met leesbladen.    

    
Aan het eind van de week krijgt uw kind dit mee naar huis. 
U kunt dan thuis ook nog even oefenen. Dit zou enorm 
helpen! De leerlingen die bij meester Ronny werken 
hebben gelezen over Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima en over de nieuwe president van 
Amerika, Donald Trump. Heel interessant allemaal. Met 
rekenen oefenen we met de getallenlijn. Tellen naar 50 
gaat redelijk goed maar terugtellen, blijft toch nog wel 
lastig. Maar we blijven flink oefenen. Op dit moment zijn 
we ons aan het voorbereiden op het sinterklaasfeest. 
Spannend!! 
 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

De afgelopen tijd hebben we gewerkt rondom het thema 
“Klein” in onze methode voor taal, Staal. We hebben 
moeilijke woorden geoefend die met “klein” te maken 
hebben, bijvoorbeeld woorden als 
insect, pietepeuterig, donzig, 
krioelen en iel. Deze woorden 
hebben we extra geoefend d.m.v. 
spelletjes op kaartjes, raadsels en 
handvaardigheid opdrachten. 
Volgende week maken we de toets 
en ook de eindopdracht, namelijk 
het maken van een kijkdoos. Wilt u eraan denken uw kind 
een schoenendoos hiervoor mee te geven? 
Ralfilezen en Nieuwsbegrip gaan over de nieuwe 
president van Amerika en deze week staan de boeren 
centraal. Het gaat namelijk niet goed met de boeren. Veel 
jongeren kiezen voor andere beroepen en het is hard 
werken en vroeg op als je op een boerderij werkt. 
De derde categorie die in Staal spelling centraal staat is 
“luchtwoord”. De regel die hieraan gekoppeld is is 
“luchtwoord, korte klank + cht met de ch van lucht, behalve 

bij hij ligt, hij legt, hij zegt. 
In de klas werken we ook 
rondom sinterklaas. Ook 
volgen we dagelijks het 
sinterklaasjournaal. 
Maandag 5 december 
worden de sint en zijn 
pieten op school 

verwacht. We hopen dat hij dan ook iets leuks voor ons 
heeft meegenomen. Wél hebben we met behulp van 
reclamefolders en het goed kijken naar de prijsjes een 

verlanglijstje gemaakt. Vol verwachting klopt ons hart… 
 
5/6 Juf Dionne 

Wat gaat de tijd snel. Sint-Maarten hebben we alweer 
achter de rug. Iedereen heeft een mooie lampion gemaakt! 
Deze hebben we op vrijdagmiddag 11 november aan de 
andere klassen laten zien.  Aan de verhalen van de 
kinderen te horen, was het lopen met de lampion een 
groot succes, want er is veelsnoep opgehaald.  
De zaterdag na Sint-Maarten kwam Sinterklaas weer aan 
in Nederland. Veel kinderen hadden dit gezien op tv. In de 
klas volgen we het 
Sinterklaasjournaal. Ook hebben we 
inmiddels wat knutselwerkjes 
gemaakt, zoals een schilderij 
waarbij de maan door te bomen 
schijnt en Zwarte Pieten.  
Inmiddels hebben we ook al drie toetsen gemaakt. Als 
eerste het dictee van spelling waarbij we de hakwoorden, 
speciale hakwoorden, zingwoorden en luchtwoorden goed 
moesten opschrijven. De kinderen kunnen wel vertellen 
wat we hiermee bedoelen. We hebben ook weer een 
rekentoets gemaakt. Hierbij hebben we onder andere 

sommen over het tiental gemaakt 
(zoals 8+5 of 7+6). Juf is blij met 
alle goede resultaten! Tenslotte 
hebben we ook de taaltoets over het 
thema slapen gemaakt. Dit ging 
vooral over woorden en 
uitdrukkingen die met slapen te 
maken hebben, zoals maffen, pitten, 

slapen als een blok, kussensloop, beddengoed en een 
uiltje knappen.  
Ook hebben we Damiën zijn verjaardag gevierd. Hij had 
een heerlijke traktatie bij zich. Bedankt hiervoor!  
Met De Vreedzame School  leren we wat het verschil is 
tussen een conflict en een ruzie. Ook leren we om 
conflicten zelf op te lossen. Hierbij moeten we de gele pet 
opzetten, zodat er samen een oplossing bedacht kan 
worden.  
De komende tijd zullen we er een gezellige tijd van maken 
met alle leuke dingen die ons nog te wachten staan.  
 
7 Juf Annemiek en juf Romy 

De afgelopen weken zijn we met 
rekenen druk bezig om het klokkijken 
met de digitale klok onder de knie te 
krijgen. Dit is af en toe nog best 
lastig. Als u thuis nog een digitale 
wekker of horloge heeft, is het goed om hier ook thuis mee te 
oefenen. Natuurlijk zijn we ook weer lekker met onze handen 
bezig geweest, want knutselen en tekenen dat vinden we 
bijna allemaal het leukste vak!  
Omdat Sinterklaas al weer in Nederland is, maken we nu veel 
dingen die te maken hebben met 5 december. Zo zijn we 

bijvoorbeeld bezig met een 
heus Sinterklaashuis. Dit huis 
heeft natuurlijk heel veel 
kamers, een pakjeskamer, een 
eetkamer, een keuken. Ieder 
kind maakt een kamer van dit 
huis en samen zijn al die 
kamers één groot huis! Met 
taal hebben we het thema 
nacht afgesloten met een 
presentatie van gedichten die 
door ons zelf bedacht en 

geschreven waren. dit deden we in het theater van de nacht. 
Er zijn prachtige gedichten voorgedragen! We werken nu aan 
het thema eskimo's en leren we onder andere het verschil 
tussen open en gesloten vragen (waarop je met ja en nee 
kunt antwoorden). 
Ook leuk om thuis eens het spelletje geen ja en geen nee te 
spelen, dat valt nog niet mee hoor! 
Meester Jeroen, de stagiaire van juf Irene kwam proefjes 
doen met water en chocolade. 



Wat is waterdamp en wat is condenseren, smelten en stollen? 
We hebben chocolade laten smelten en de kinderen mochten 
een spekje in de chocolade dippen. 
Ze moesten wachten  met het opeten totdat de chocolade 
weer was gestold.  
De kinderen vonden dit erg leuk. Ook zei een leerling in de 
klas dat hij weer wat had geleerd: de kringloop van het water. 

                          
 
6/7     Juf Eline en juf Mirjam  

Maandag over een week is het alweer 5 december. Wat is die 
tijd snel gegaan.[3 x 4 =]Op 5 december vieren we dit op 
school. De leerlingen zijn op 5 december ‘s middags vrij. [8 x 
4 =] We zijn druk bezig met werken en knutselen over 
Sinterklaas, ook hebben we natuurlijk al pepernoten en 
schuimpjes gegeten. [6 x 3 = ]  
Iedereen is deze maand op de foto 
geweest. Ze zijn vast net zo mooi 
als vorig jaar. [9 x 5 =] Juf is bij 
Simon op huisbezoek geweest en er 
staan een aantal bezoeken gepland. 
Via de vader van Simon krijgen we 
hout om mee te timmeren op 
school. [4 x 2 =]De klas was blij verrast toen Simon met zijn 
moeder het hout kwam brengen. Natuurlijk hebben we het 

ook al gebruikt. [7 x 3 =]  
Tijdens de taallessen hebben we gewerkt 
over het thema: draaien. Allerlei woorden 
kwamen voorbij, zoals: de as, de spaken, 
het reuzenrad, tandwielen, het frame,  hol 
en massief enz. [8 x 2 =] We hebben er 
veel van geleerd. Tijdens de rekenlessen 
ging het over meten en wegen, sommen tot 

100 en vooral de tafels kwamen aan bod. Iedereen moet de 
tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 nu kennen. Ook thuis kan dit op de 
computer worden geoefend. [2 x 4 =]. Er zijn leuke spelletjes 
op verschillende sites. 
Deze maand waren Bryan en Arjan jarig. Nogmaals van harte 
gefeliciteerd!!  
Dan gaan we ons nu richten op de laatste schoolweken van 
het jaar 2016. Een gezellige warme tijd met de donkere dagen 
voor Kerst, het Kerstfeest en de Jaarwisseling. 
Voor nu, een fijn weekend!! 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Vorige maand is de schoolfotograaf geweest. We hopen dat 
de foto's snel klaar zijn. Die avond was ook de informatie 
avond voor de ouders van de schoolverlaters. Fijn dat er 
zoveel ouders waren. 
Maandag 7 en woensdag 9 november waren voor de 
schoolverlaters de onderzoeken in de groep. Dat duurde best 
erg lang! 
De resultaten worden in maart met ouders besproken. 
Voor Sint Maarten hebben we een lampion gemaakt van 
Pikachu. Juf Ina en meester Jeroen hebben ons daar flink 

mee geholpen. 
Op 11 november hebben we 
een ronde door de school 
gemaakt, waarbij we in elke 
groep de lampionnen konden 
bekijken. 
Harm was 23 november jarig. 
Nog van harte gefeliciteerd. 
We blijven oefenen met de 

tafels. Deze week was de tafel van 7 aan de beurt. 
De spreekbeurten waren afgesproken en in de agenda's 
gezet. Door omstandigheden is dit nog niet door gegaan. 
Mandy heeft deze week de spits afgebeten. Belangrijke zaken 
komen in de agenda te staan. Voor u als ouder is het fijn om 
af en toe eens mee te kijken met uw zoon/dochter. Dan weet 
u wanneer er iets bijzonders zal zijn.  
 

Ook afspraken met tandarts e.d kunt u daarin vermelden, 
zodat de leerling dit weet en zelf kan melden bij de leerkracht. 
Zo willen we een stukje zelfstandigheid vergroten. 
Juf Mirjam heeft op vrijdag 2x een groep leerlingen uit deze 
klas meegenomen om iets moois te maken in het lokaal 
boven. Op deze manier kunnen de leerlingen hun creatieve 
kant beter ontplooien. 

   
Juf Ina ( de kookjuf) heeft erg veel last van de knie en moet 
van de dokter voorlopig rust houden. Het is jammer dat de 
kooklessen nu even niet door kunnen gaan. We wensen juf 
Ina veel beterschap. 
Sinds een paar weken zijn wij als klas steeds niet compleet; 
er is steeds wel iemand ziek. De griep gaat weer erg rond. 
Ook voor alle zieken veel beterschap. We hopen dat iedereen 
snel weer beter is. 
Voor Sinterklaas hebben er gelukkig voldoende ouders zich 
aangemeld, zodat het inkopen door kan gaan. We hopen 30 
november er een gezellige ochtend van te maken. De 
leerlingen krijgen geld van school mee om een cadeautje voor 
een klagenoot te kopen. 
Denkt u eraan dat maandag 5 december de leerlingen om 
12.30 uur vrij zijn? 
 
7/8  Juf Margreet  

We zijn in deze maand begonnen met de huisbezoeken. 
Eerst gaat juf naar de leerlingen van groep zeven en daarna 
naar de leerlingen van groep acht.  
Fijn om thuis de kinderen en hun ouders, broers en zusjes, 
dieren en omgeving  te leren kennen.  
Ook zijn we druk bezig met de spreekbeurten. 
Sven J. heeft zijn spreekbeurt over vuurstenen gehouden. 
Hij had van alles over dit boeiende onderwerp meegenomen. 
Rick over zijn hond Jara. Jara is ook op school geweest en 
we hebben hem alemaal even geaaid. 
Jordy hield zijn spreekbeurt over lasergamen. En een aantal 
kinderen heeft daarna ook echt gelasergamed tijdens het 
verjaardagsfeestje van Jordy. 
Ook is de schoolfotograaf geweest. 
En groep acht heeft bezoek gehad van leerkrachten van het 
OPDC. Het eerste deel van het schoolverlatersonderzoek is 
door hen al afgenomen. 

   
En natuurlijk hebben we leuke lampions gemaakt voor Sint 
Maarten. 
En dinsdagmiddag hebben we tijdens onze daily mile een 
wandeling gemaakt langs 'de Goede Herderkerk' die vlakbij 
school staat. Daar stonden de vrachtwagens van de EO klaar 
voor tv-opnames die avond. En... we hadden geluk! We 
mochten met onze groep de regiewagens in en we kregen 
uitleg over hoe het maken van een televisieprogramma gaat. 
Ook mochten we in de kerk de opstellingen bekijken. We 
waren dus ineens in een tv-studio! Iedereen vond het 
natuurlijk 'vet'!  
En verder zijn we dagelijks bezig 
met ons gewone werk in de 
groep, toetsen voor rekenen 
deze week en volgende week 
toetsen voor spelling.  
Er gebeurt dus VEEL! 
 
 
 

 


