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Trefwoord 
 Contact (week 2 t/m 4) 

Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de 
ander. Elkaar een hand, een schouderklopje of een aai over de bol geven.  
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een 
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De 
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).  
 
Contact maken kan ook ‘een handje helpen’ inhouden. Zoals de vrienden de verlamde man bij 
Jezus brengen, zo kunnen kinderen in de onderbouw elkaar ook helpen. Als er nu een paar ‘helphandschoenen’ door juf of 
meester op tafel worden gelegd, durf je ze dan aan te doen om iemand te helpen? Samen met de andere kinderen gaan ze 
een dramasituatie uitspelen waarin de kinderen met de helphandsschoenen anderen een handje gaan helpen. 
 
Contact maken kan op vele manieren. Elkaar oprecht de hand schudden bij het begin van het nieuwe jaar is een mooie manier 
om te starten met 2018.  
Daarom: Een gezegend en liefdevol 2018 voor iedereen. 
 
Kerstviering 

Het was een prachtige dag waarin het samen vieren centraal stond door samen te zingen, te 
luisteren naar het kerstverhaal en samen te eten. De dag begon met het luisteren naar het 
kinderkoor. Er werden meerdere liedjes gezongen: Samen warm gezellig, Zingend naar Kerst en 
Kerstwensen. Tussen de middag was er een buffet gemaakt door de kinderen zelf. Hier werd 
volop van genoten samen met de lunch die verzorgd was door de activiteitenraad en klaarstond in 
de klas. ’s Middags werd er gekeken naar de PowerPoint presentatie die gemaakt was van 
tekeningen uit de groepen. Het kerstverhaal werd in elke groep voorgelezen door een leerling uit 
de bovenbouw. Het was een fantastische dag.  

 
Afscheid van juf Rieneke 

Vandaag nemen we jammergenoeg afscheid van juf Rieneke. Het zwangerschaps-en bevallingsverlof van juf Melissa zit er op 
dus na de kerstvakantie is zij weer bij ons op school. En afscheid nemen doet nu eenmaal altijd een beetje pijn. Juf Rieneke, 
dank je wel dat je de afgelopen tijd onze juf en onze collega was. Tot ziens!! 
 
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden 

Met de winterperiode voor de deur, is het goed om weer stil te staan bij hoe we op onze school omgaan met slechte 
weersomstandigheden: 

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. 
 
Oproep boekjesmoeder  

In januari 2018 hebben we nog een boekjesmoeder nodig. Welke ouder vindt het leuk om te helpen bij 
de boekjesuitleen van groep 1/2 en 3/4? Meld je aan bij de administratie. 
 
Renovatie 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat het gebouw van Toermalijn gerenoveerd gaat 
worden. Omdat we regelmatig nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, besteden we er in elke 
nieuwsbrief kort aandacht aan door het geven van een korte update. 
 
We weten op dit moment nog niet wanneer de renovatie (en een tijdelijke verhuizing) plaatsvindt. De 
reden hiervan is dat de financiering voor de renovatie nog steeds niet rond is. Zodra er meer bekend is 
zal  de school u hierover informeren, we hopen in de volgende nieuwsbrief. 
 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

December 
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Januari 

09  Luizencontrole 

15  Start toetsweken 
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De totale opbrengst op dit moment op school is 419 kilo (dit schooljaar al 60,5 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 
- Reddingsbrigade Zuidoostdrenthe: Nieuw bij RBZOD survival en conditiezwemmen, www.rbzod.nl  
- Scharrelkids Emmen: Wil jij mee op avontuur in de natuur? Doe dan eens mee met een activiteit van Scharrelkids Emmen!  
  www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken/scharrelkids 
- GGD luizen:  https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html 
 

1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Bijna Kerst….je hoort en ziet het overal in de klas. We 
zingen kerstliedjes, versierden de kerstboom en werken 
over Kerst. Donderdag stond in het teken van de 
kerstviering op school. Alle 
groepen hebben hapjes 
gemaakt voor de hele school 
en daar hebben we samen van 
gesmuld. Een heus kerstkoor 
zong mooie liederen en het 
Kerstverhaal werd voorgelezen 
door een kind uit groep 8. Een 

hele fijne dag. Op vrijdag ruimen 
we de spulletjes weer op en 
maken we ons klaar voor twee 
weekjes vakantie. Na de vakantie 
komen er twee nieuwe leerlingen 
bij ons in de groep. Fijn, dan 
hebben we nog meer kinderen 
om mee te spelen. Ons eerste 

thema in het nieuwe jaar wordt ' gelukkig nieuwjaar, 
slak'. Een thema waarin 'tijd' een grote rol speelt. Heeft 
u nog oude (kapotte) klokjes, 
wekkers, horloges ed. liggen en 
wilt u die spulletjes wel kwijt? 
Geeft u het dan aan uw kind 
mee, dan kunnen wij daar mooi 
mee aan de slag.   
Wij wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en al het goeds voor 
het nieuwe jaar! 

3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien 

En dan  is er zo ineens al bijna weer een jaar voorbij...... 
Wat zijn de afgelopen weken 
omgevlogen. We begonnen de 
decembermaand natuurlijk met het 
Sinterklaasfeest.  Sinterklaas en zijn 
pieten vereerden onze klas met een 
bezoek. Gelukkig hadden wij het 
lege boek van de Sint weer 
helemaal gevuld, zodat hij weer van 
alles over ons wist.  
Alle kinderen kregen een prachtig 
cadeau, en ook voor onze hele 
groep samen kregen we een mooi cadeau. Juf wilde heel 
graag nieuwe sterke lijm om  de kerstknutselwerkjes te 

kunnen plakken, dat 
stond boven aan haar 
verlanglijstje. Wat een 
geluk dat ze dit ook echt 
kreeg. 
Inmiddels hebben we de 
nieuwe lijm al veel 
gebruikt. Nadat 
Sinterklaas weer op de 
terugweg naar Spanje 
was, zijn we gaan 
werken over het 
Kerstfeest. 

We hebben kerststerren gemaakt, een stalletje van 
ijscostokjes, een kerstboom met gekleurde wol en een 
kerstkransje van geverfde strikjespasta. Vorige week 
hebben we prachtige kerststukjes gemaakt, onder 
begeleiding van leerlingen van het Terra collega.  Het lijkt 
wel een bloemenwinkeltje in onze klas, zo mooi is het 
geworden. 
's Ochtends doen we de adventskaarsen aan en zingen 

daarbij het adventslied. We doen dan 
de grote lampen in de klas uit, en 
genieten van de lichtjes in de 
kerstboom en de andere lichtjes in de 
klas. We horen de verhalen, behorend 
bij het kerstverhaal. Alle groepen 
hebben een stukje van het 
kerstverhaal gemaakt. Wij maakten 
een plaat over de engel die met Maria 
praat en haar komt vertellen dat ze 

een baby zal krijgen, die Jezus zal gaan heten. Alle platen 
hangen in de school, met de bijbehorende teksten. Met 
elkaar hebben we al een wandeling door school gemaakt 
om het verhaal te horen en te zien. 

Tijdens de kerstviering zagen we alle 
platen terug in een PowerPoint en 
hoorden we het kerstverhaal, verteld 
door een leerling van groep 8. We 
hebben met elkaar, en met het 
schoolkoor de kerstliedjes gezongen 
die we geleerd hebben. Ook hadden 
we een echt kerstbuffet met lekkere 
hapjes. Zelf hadden met onze groep 
toetjes gemaakt.  

Ondertussen hebben we ook nog gewoon ons reguliere 
werk gedaan..... Groep 3 is gestart met Kern 3 van lezen 
en is druk bezig met het oefenen van de "oe". Ook zijn zij 
aan het oefenen met het splitsen van de getallen 4 en 5. 
Groep 4 heeft zowel de leeskern afgerond, als het blok 
van rekenen. Zij  oefenen met Wakuwaku, die dol is op 
onze sommen, met het splitsen 
met kerstbomen en kerstballen, 
met het rekenen met geld op 
allerlei manieren. 
Vorige week was Dylan ziek, 
en dat nog wel op zijn 
verjaardag. Gelukkig is hij 
inmiddels weer beter en 
konden wij zijn verjaardag vieren. Ook juf Sjanien was 
ziek. Gelukkig kon juf Wietske in komen vallen en zo ook 
mee naar de zwemles en het diplomazwemmen van 
Damian. Hij heeft nu al zijn C- diploma. Knap hoor! 
En nu twee weken vakantie. Het zou fijn zijn als alle 
kinderen tijdens de vakantie wel zo nu en dan even gaan 
lezen. Dit om goed in het lees-ritme te blijven, zodat we na 
de kerstvakantie weer verder kunnen waar we gebleven 
zijn. 
Wij wensen iedereen een heel fijn Kerstfeest en een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
 
4 wit / 5 groen  Juf Janette 

Wat hebben we naar het Sinterklaasfeest toegeleefd. En 
wat een geluk dat Sinterklaas ook echt bij ons op school 
aankwam. We hebben samen een mooi feest gehad. 
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Bedankt Sinterklaas en pieten! Nadat alle kinderen 's 
middags vrij waren heeft juf Charlotte de klas omgetoverd 
in de sfeer van Kerst. Op 6 december is Keano bij ons in 
de klas gekomen. Fijn dat je bij ons in de klas zit. We 
wensen je een hele fijne tijd Keano! De klas is opnieuw 
ingedeeld. Niet door juf maar door de kinderen zelf. Er 
zitten nu kinderen in groepjes van twee, vier of zes en een 
paar kinderen zitten alleen. Knap gedaan allemaal! Met 
rekenen hebben we een toets gemaakt om te kijken wat 
we allemaal al weten. En dat is best veel. De komende 
periode gaan we aan een aantal domeinen werken 
waaronder halve uren, aanvullen tot een tiental, - sommen 

en de 
keersommen. 
Tijdens de 
lessen van 
Nieuwsbegrip 
hebben we 
gelezen over het 
15 miljoenste 
zwemdiploma. 
We zijn erachter 
gekomen dat de 
zwemles van 

vroeger toch wel anders is dan nu. Op dit moment lezen 
we over het glazen huis in Apeldoorn. We hebben het 
zelfs even live gevolgd. Naast al het gewone werk hebben 
we met behulp van het Groene Lyceum weer mooie 
kerstbakjes gemaakt. We zijn er 
erg trots op. Ook hebben we 
liedjes met elkaar geoefend die we 

gisteren met elkaar 
hebben gezongen. 
Woensdag en 
donderdag hebben 
we kniepertjes met 

elkaar gebakken. Een traditie die 
bij deze klas hoort en heeeeeerlijk 
is om te maken (en vooral daarna 
op te eten). Gisteren hebben we op een andere manier 
met elkaar gegeten. Iedere groep mocht iets lekkers 
maken. Al het lekkers kwam op een tafel te staan waarvan 
iedereen wat mocht pakken. In de klas hebben we het 
opgegeten. Mmmmmmmm……Danique uit groep 7/8 
blauw heeft voor ons het kerstverhaal voorgelezen. Goed 
gedaan Danique! Aan het eind van de middag mochten 
een aantal leerlingen uit de klas (koor) zingen voor hun 
ouders. Prachtig om te zien. Het was een mooie dag.  
Vandaag mochten we met het meegebrachte speelgoed 
spelen. De kinderen die naar het zwembad gingen 
mochten vrij spelen. Al met al een mooie afsluiting van het 
jaar 2017. Ik wens iedereen hele fijne dagen, rust goed uit. 
Geniet met elkaar en tot in 2018! 
 
5/6 groen  Juf Annemiek en juf Romy   

We hebben gezellige, drukke weken achter de rug. 
Met taal hebben we het thema klein afgesloten, een thema 
waarin we heel veel nieuwe woorden hebben geleerd. 
Woorden als: reusachtig, fors, kolossaal, pietepeuterig, 
mini, iel etc. 
Met rekenen zijn we bezig met meten en tijd, we hebben 
het verschil geleerd tussen de analoge klok en de digitale 
klok. Een aantal kinderen lukt het al heel goed om met de 

digitale klok te werken. 
Met techniek hebben we water gezuiverd 
met een eigen gemaakte waterzuivering, 
erg leuk en leerzaam. 
Met aardrijkskunde 
hebben de kinderen 

in tweetallen gewerkt aan een land 
naar keuze, ze hebben informatie 
gezocht op internet, in boeken en tijdschriften. We hebben 
veel verschillende landen gezien, van Nederland tot Zuid-
Afrika en Groenland. 
De kinderen waren erg verbaasd dat er 100 jaar geleden 
klassen waren met 100 kinderen in een klaslokaal. We 

hebben daarover filmpjes gezien.  Wat een verschil de 
klas van vroeger en nu. 
De lessen van De Vreedzame School gingen over: Hoe 
lossen wij een conflict op en wat is het verschil tussen 
pesten en plagen en een grapje maken? De kinderen 
waren het allemaal met elkaar eens: pesten doet pijn en 

dat willen we niet!! Kinderen bedachten zelf een 
oplossing voor een conflict of speelden de 
situatie uit.    
Vorige week hebben we samen met hulp van 
studenten van het Groene Lyceum kerstbakjes 
gemaakt met een prachtig resultaat zoals u op 

Klasbord heeft kunnen zien. 
Wij wensen u heel fijne Kerstdagen en een gelukkig 2018!! 
 
5/6 blauw  Juf Rieneke en juf Mirjam  

Wat hebben we een bijzondere weken achter de rug. 
Ruben heeft afscheid genomen en is naar een ander huis 
en een andere school gegaan. Daarna zijn er een paar 
kinderen naar andere groepen gegaan. Sommige kinderen 
komen op vrijdagmiddag gezellig even op bezoek.  
 

              
 

Op vrijdagmiddag hebben wij de Ipads in 
de klas. Juf Mirjam is twee weken ziek 
geweest. Gelukkig kon juf Rieneke 
invallen en werd ze goed geholpen door 
de klas.  

Jorwin is grote broer geworden. Dat kunnen we ook echt 
merken. Hij vertelt ons hoe je met een baby om moet 
gaan. Stijn helpt dan even omdat Stijn ook een klein zusje 
heeft. Het is erg leuk om over kleine kinderen te praten en 
er naar te kijken op Youtube. We lachen ons slap.  
Niels vertelde dat zijn hond is overleden. We hebben 
mooie hondentekeningen voor Niels gemaakt en stond er 
een lichtje op zijn tafel.  
 
Grappen:  

Wist u dat een kraamhulp volgens Stijn twee jaar blijft.  
Wist u dat er in de klas een witte Piet met zwarte oren zit? 
Wist u dat Lisa alleen maar van mooie knutsels houdt? 
Wist u dat Fernando heel graag brood lust? 
Wist u dat Collin het altijd koud heeft? 
Wist u dat Thyrsa de vissen zo leuk vindt en dat ze nu 
voor zeemeermin aan het leren is? 
Wist u dat de tante van Mika een muts kan haken in twee 
uur. En Leuk!!!! 
Wist u dat Delano heel goed kan dichten? 
Wist u dat Fabian zo technisch is dat zelfs zijn vader niet 
begrijpt hoe hij zulke mooie dingen kan 
maken? 
Wist u dat Nadine binnenkort 
geopereerd wordt aan haar oog?  
Wist u dat juf Rieneke vrijdag voor 
het laatst is en dat ze de groep heel 
erg gaat missen? 

Wij wensen u allemaal fijne feestdagen 
en een heel goed jaar voor de kinderen. 
 
6 groen  Juf Dionne 

De laatste weken van het jaar 2017 zitten er weer op. We 
hebben hard gewerkt, maar we hebben samen ook 
gezellige dingen gedaan. Zo hebben we kerstbakjes 
gemaakt met hulp van 
leerlingen van het Groene 
Lyceum, we hebben 
geknutseld om de klas 
gezellig te maken en we 
hebben naast het gewone 
werk ook kerstwerkjes 
gemaakt. Bij het maken van de kerstboom met 
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kerstsomballen, leek het net alsof we aan het knutselen 
waren in plaats van aan het rekenen.  

Verder hebben we ook het blok 
Slapen van Staal afgerond. We 
kennen nu andere woorden en 
betekenissen voor slapen, we 
hebben geoefend met het 
verzinnen van smoezen en ook de 
lessen van juf Magda rondom 
slapen waren erg leuk!  
Met rekenen zijn we onder andere 
bezig geweest met geld. Op de 
foto’s op 
Klasbord is 

te zien dat we een winkeltje in de 
klas hadden. Toch is het werken 
met wisselgeld nog wel moeilijk, 
dus wellicht kan er thuis ook mee 
geoefend worden?  
Het langermaakwoord met spelling hebben we inmiddels 
ook geleerd. Hoor je een t aan het eind van een woord? 
Maak het dan langer, zodat je weet of er een d of een t 
aan het einde van een woord komt. We kennen de regel 
en nu moeten we hem nog leren toepassen.  

En inmiddels is een aantal 
leerlingen al een moeilijkere 
tekst van Nieuwsbegrip aan 
het lezen. Het is wel wat 
meer leeswerk en er staan 
wat meer moeilijke woorden 

in, maar knap dat het lukt! 
Maar na al dat harde werken is het nu tijd voor vakantie. 
Een vakantie waarin iedereen lekker kan uitrusten en er 
tijd is voor leuke en gezellige dingen. Wij wensen iedereen 
hele fijne feestdagen toe en tot in 2018! 
 
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene 

Op maandag 4 december waren er mensen van bureau 
Halt om in de bovenbouw groepen van alles te vertellen. 
Er werd uitgelegd wanneer je met bureau Halt in 
aanraking komt. Dat kan zijn door b.v. winkeldiefstal, 
vernieling. Maar ook werd er gewezen op de gevaren van 
het gebruik van vuurwerk. 
Dinsdag hebben we een leuke Sinterklaas gevierd. De 
week ervoor zijn we met een aantal moeders en een vader 

in groepjes Emmen in geweest. 
Dat was erg gezellig. 
Gelukkig was iedereen 
blij met zijn of haar 
cadeautje. 
Jullian, Kerem, Melissa 
en Larissa hebben hun 

spreekbeurt gehouden. 
Juf Janneke was vorige week van woensdag 
tot en met vrijdag op school. Ze geeft steeds 
meer lessen. We zijn nu bezig om met 
aardrijkskunde de provincieen te leren. 
Jullian kent de meeste al, maar voor de rest is 
het nog erg lastig. 
Donderdag 14 december zijn er leerlingen van het AOC 
Terra college langs geweest om te helpen met het maken 
van de kerstbakjes. Deze zijn erg mooi geworden. 
Maandag 18 december mochten de bovenbouw groepen 
schaatsen in het centrum: Emmen 
on Ice. Een paar leerlingen zagen 
er wel een beetje tegenop, omdat 
ze bang waren dat ze niet konden 
schaatsen. Gelukkig viel dat reuze 
mee en heeft iedereen erg genoten. 
Donderdag was het kerstfeest op 
school met samen zingen, eten, 
gezellige spelletjes met elkaar 
doen. 
Vrijdag maar een halve dag waarin 

we met elkaar de kerstpullen hebben opgeruimd. 
We wensen iedereen fijne dagen 
en tot ziens in het nieuwe jaar. 
 
7/8 b groen Juf Wietske en 
juf Brenda 

Het jaar loopt alweer ten einde we 
hebben een drukke maand achter 
de rug. Het begon met de 
Sinterklaas viering. Het was een 

heel gezellige morgen met veel pepernoten en chocolade. 
“Drie op een rij” met pepernoten was erg lekker. Alle  
kinderen waren erg blij met hun cadeautjes.  
Bureau Halt is bij ons in de klas geweest en heeft ons 
verteld hoe je veilig vuurwerk kan afsteken en wat je 
vooral niet moet doen tijdens de jaarwisseling. 

De klas is mooi versierd. We 
hebben kerststukjes gemaakt. 
Ze zijn leuk geworden en er 
staan foto’s op “Klasbord”.  

Bart neemt deze week 
afscheid van de groep, hij 

gaat naar juf Dionne. We zullen hem enorm missen maar 
wensen hem heel veel plezier. 
Deze week hebben we geschaatst in Emmen met de 
groepen 7/8 van de 
Toermalijn. Bijna alle 
kinderen hebben op de 
schaats gestaan, dit ging 
heel goed. Toen we na 
een uur weer naar school 
toe moesten vonden de 
kinderen het jammer dat het was afgelopen.  
Tot slot de kerstviering, er is een koor , we hebben hapjes 
gemaakt. De school is versierd met tekeningen. We 
hebben gesmuld van het buffet. Het kerstverhaal 
is voorgelezen en in de gang te zien met 
tekening hierover. 
Wij wensen iedereen Prettige feestdagen en 
een goede jaarwisseling en hopen iedereen na 

de vakantie in het nieuwe jaar weer te 
begroeten.  
 
7/8 blauw  Juf Margreet  

Deze brief is door de kinderen zelf gemaakt, aan het eind 
van het jaar. 

We hebben een hele gezellige klas. 
Britney vindt dat we hele leuke dingen met 

knutselen, zoals de spinnenwebben en de boot 
van Sinterklaas maken.  En ook allle vakken 
zijn leuk. 
Bijvoorbeeld rekenen. 
Rick vindt het leuk dat we themalessen doen 

en een spel met de keersommen. 
En op de maandag en de dinsdag mogen we 
naar het computerlokaal en doen we leuke 
dingen op de computer.  
Jordy vindt de uitjes van school heel leuk, 

zoals schaatsen: Emmen on Ice. 
We waren alleen met onze eigen school en niet met 70 
andere mensen erbij.  
Dan wordt het te druk. Nu was het 
rustig.  
Arjan vindt techniek leuk om te doen. 

Hij doet dit samen met Rick en juf 
Danielle. 
We hebben fietsbanden gelapt. Rick 
heeft geleerd hoe je een band leeg 
moet laten lopen. En nu kan hij het ook. 
En Arjan had het thuis geleerd van zijn 
opa. 



Sven vindt geschiedenis leuk. De lessen zijn leuk! 

Misschien wil Sven geschiedenisleraar worden 
of leraar topografie. 
Dus aardrijkskunde / 
wereldoriëntatie.  
Fee haar 

lievelingsvak is lezen. 
Fee neemt elke dag 
boeken mee naar 
school. 
Ze vindt het leuk om 
verhalen te schrijven, 
zoals bij taallessen 
Staal. Maar ook 
zomaar... 
Danique houdt het 

meest van gym. Het sporten vindt ze erg leuk. Vooral 
voetbal met Bryan. 
Yvar vindt dat we een 

leuke klas hebben. 
We doen gezellige 
dingen met elkaar, 
zoals aardrijkskunde, 
knutselen, eigenlijk 
alle vakken wel. En 
we hebben ook 

humor in de klas 😉 

😊 

Jop houdt veel van buitenspelen, gym, trefbal. 
Simon tekent mooie auto's voor bij verkeer. Ook nam hij 

zijn pronkstukken mee naar school. 
Dat was papiergeld uit Servië. (We hadden het met taal 
over pronkstukken.) 
Justin kan een hele mooie kahootquiz maken samen met 
Nathan en Rick.  
Peter vindt gym, plein en lezen leuk.  
Het bevalt Lars wel goed bij ons op school. Hij vindt het bij 

ons leuker dan op zijn vorige school, omdat je bij ons altijd 
wel wat te doen hebt.  

Mees weet alles van de natuur en leert ons veel over de 

Biesbosch.  
Jayden is net bij ons in de klas. Hij heeft een mooie 

woordzoeker voor ons opgezocht uit een tijdschrift van de 
bibliotheek-bus. Die hebben we voor iedereen gekopieerd.  
Bryan vindt gym leuk en trefbal en voetbal en hij speelt 

vaak met Danique en Jop.  
Stan is onze rekenexpert.  
We wensen jullie allemaal prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


