
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
week 51, 21 december  2018, nr. 251 
 
Deze nieuwsbrief 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. Door de situatie rond de vervanging 
konden twee groepen geen bijdrage leveren, waarvoor excuses. We gaan er van 
uit dat we in de eerste nieuwsbrief van 2019 weer mooie bijdragen van alle 
groepen kunnen plaatsen! 
 
Kerst 

Op woensdag 19 december was er een kerst 
inloopavond. Het kerstkoor zong meerdere 
liedjes, o.a. Samen warm gezellig, Zingend naar Kerst en 
Kerstwensen. Fijn dat er zoveel belangstellenden zijn 
geweest.  
Donderdag was er tussen de middag 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. 
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Trefwoord  
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren 

Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere 
wereld. 
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4). 
 
Dit Trefwoordthema begint met verhalen over Johannes de Doper. Hij staat aan de oever van de rivier de Jordaan en leert zijn 
publiek wat echt mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je kunt. Als Johannes vervolgens 
Jezus van Nazaret doopt, wordt het duidelijk hoe deze Jezus in alle opzichten het grote voorbeeld kan zijn.  

 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. En ook al ervaren kinderen de school soms als een verplichting, ze leren 
graag en worden graag uitgedaagd. Het geeft hun voldoening als ze ervaren dat ze weer iets meer weten en iets nieuws kunnen.  
Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: hoe je bent en hoe je doet. Dit laatste 

ondersteunen wij in het vak levensbeschouwing. Daarbij helpen onder andere Bijbelverhalen ons op weg. 
 
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. 
 

Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 500,50 kilo (dit schooljaar al 33,5 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  
- GGD luizen:  https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html 
- Bibliotheek Emmen: Woensdag 5 dec, CoderDojo. Leeftijd 8-14 jaar. Toegang gratis: www.bibliotheekemmen.nl   
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1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

Wat een fijne dagen in deze laatste schoolweek. Eerst een 
ontzettend gezellige kerst/kijkavond op woensdagavond. 
Bijna alle kinderen hebben met hun familie en andere 
belangstellenden de klassen bekeken. Zij genoten van wat 
ze zagen en van wat ze hoorden, want ook ons kinderkoor 
is ieder jaar weer een groot succes. Donderdag kwamen 
veel kinderen prachtig gekleed 
naar school en zagen we zelfs een 
ingevlochten lichtsnoer in iemands 
haar, zo feestelijk. Alle groepen 
maakten in de klas lekkere hapjes, 
deze werden in de koffiekamer 
neergezet en iedereen mocht vijf lekkernijen kiezen. Heel 
voorzichtig wandelden we met ons bordje terug naar de 

klas, waar we van een heerlijke lunch 
genoten. Daarna nog even gedanst op 
kerstmuziek, het was echt heel gezellig. 
Op vrijdag nog een halve dag naar school 
en dan heerlijk twee weken uitrusten en 
genieten van alle feestdagen die ons 
wachten. Wij wensen iedereen hele fijne 
dagen en alle goeds in 2019. 

3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa 

We begonnen de maand 
natuurlijk met het feest van 
Sinterklaas. 
Gelukkig hadden we net op tijd 
de plaatjes voor de letterplanken 
bij elkaar.  
Sinterklaas kwam met zijn 
Pieten gezellig op bezoek in 
onze groep,  en wist wonderbaarlijk weer van alles over de 
kinderen te vertellen. 
We werden verwend met prachtige cadeautjes. 
De wijzen, de wijzen die gingen samen reizen.  
Vertrouwend op de Koningsster, ze wisten niet hoe ver. 
Over de wijzen, het volgen van de ster, hebben we 
afgelopen weken veel gehoord, gezien, gepraat en 
geknutseld. Dit, omdat dit stukje van het kerstverhaal door 
onze groep werd uitgewerkt voor de Kerstavond van 
afgelopen woensdag. 
Wat fijn om te zien hoeveel kinderen met hun familie een 
kijkje kwamen nemen.  
Ook fijn dat de kinderen op deze manier konden laten zien 
wat een prachtige kerstbakjes ze hebben gemaakt. We 
hadden een heel gezellige middag met de leerlingen van 
het Groene Lyceum (Terra Emmen) die ons daarbij 
kwamen helpen. 
En juf...,die kon na afloop laten zien hoe goed ze kan 
stofzuigen.  
We hebben sterren geknutseld, kerstballen met een ster 
erin, en sterrenkijkers gemaakt. 
Ook de "krabbelkaarten", toverkaarten waar je uiteindelijk 
een gouden afbeelding tevoorschijn krijgt, 
waren voor alle kinderen geweldig om te 
maken. 
Gelukkig hebben we zo nu en dan hulp van 
een paar grote kinderen uit andere 
groepen, waardoor we een heleboel 
kunnen doen. Deze kinderen geven ook 
extra leesbeurten, zodat alle kinderen ook 

heel veel individuele hardop-
leesbeurten konden krijgen. Fijn! 
Dat helpt heel goed bij het oefenen 
en het maken van leeskilometers. 
Denkt iedereen ook aan het blijven 
oefenen met lezen tijdens de 

kerstvakantie?  
Gisteren hebben we met elkaar een kerstlunch gehad. We 
hebben gesmuld van alle lekkere hapjes die alle groepen 
gemaakt hadden. 
Met onze groep hadden we "mini-toetjes" gemaakt. Leuk 

om te maken en heeeel 
lekker. 
We hoorden het 
kerstverhaal en hebben 
gekeken naar de kerstfilm 
die Abygail had 
meegenomen. 
En nu, gaan we genieten 
van de Kerstvakantie. 
Wij wensen iedereen hele 
fijne kerstdagen en een 

gelukkig en gezond 2019. 
 
4/5 wit Juf Janette 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor het jaar 2018. En 
wat hebben we 
samen weer veel 
gedaan! Sinterklaas 
is bij ons in de klas 
geweest en heeft 
ons verwent met 
hele leuke 
cadeautjes. Het was 

een gezellige ochtend. Vervolgens kwam de kerstboom in 
de klas en kwamen we al snel in de sfeer van Kerst. We 
hebben voor de inloopavond een kerststal met herders, 
Jozef en Maria en baby Jezus gemaakt en een lantaarntje 
met een herder en zijn schapen. Afgelopen woensdag 
heeft u dit kunnen zien. Een aantal kinderen hebben ook 
meegezongen in het koortje. Wow, prachtig gezongen 
iedereen! Ondertussen hebben we ook nog de verjaardag 
van Kyan en Dylan gevierd. Nogmaals gefeliciteerd 
jongens. In de vakantie krijgen Milan R en Liam er een 
jaartje bij. Maak er een mooie dag van! En alsof dat nog 
niet genoeg is, hebben Liam en Stan ook nog hun 
zwemdiploma gehaald. Knap gedaan jongens en nu lekker 
veel zwemmen! Tijdens de taalles mochten de kinderen dit 
keer zelf een onderwerp uitkiezen. Er kwamen 
verschillende onderwerpen naar boven waaronder de 

parelkwal, de bizons en natuurlijk 
meerdere auto’s. Iedereen heeft 
zijn onderwerp gepresenteerd! 
Mooi om te zien hoe de inzet en de 
betrokkenheid van de kinderen 
was. Ik ben heel trots! Elk jaar bak 
ik met de groep kniepertjes. 

Iedereen mocht er 4 bakken en dat ging heel goed. De 
kinderen wilden de kniepertjes meenemen naar huis maar- 
sorry-  dat lukte niet. Ze waren te lekker. Ook voor de 
“schoollunch” hebben we er 100 gebakken. Een hele 
(lekkere) klus! Het Groene 
Lyceum is geweest om samen 
met ons een kerstbakje te maken. 
Wat zijn we trots op het resultaat! 
Al met al hebben we veel en hard 
gewerkt en is het nu tijd om te 
genieten van een welverdiende 
vakantie. Helaas was Rick 
afgelopen week ziek. We wensen 
hem veel beterschap! 
Ik wens iedereen fijne dagen en 
een mooi, gezond 2019 toe! 

5/6 groen     Juf Karen en juf Romy   

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De maand 
december met het sinterklaasfeest en kerst. Een gezellige 
maand waarin de kinderen veel hebben samengewerkt 
aan opdrachten en knutselwerkjes. De leerlingen van het 
Terra college hebben samen met de kinderen prachtige 
kerstbakjes gemaakt. De kinderen zijn druk bezig geweest 
met het oefenen van de deelsommen en de sommen t/m 
20. Met taal leren we hoe we een ding of een dier kunnen 
omschrijven. Ze leren veel nieuwe woorden zoals: iel, 
glibberig, krioelen, kolossaal. We zijn er achter gekomen 
dat ze in de tijd van de ridders en monniken ook al muziek 

          



maakten met de trom, de fluit en de luit. De monniken 
zongen heel veel.  
Met Trefwoord hebben de kinderen een klavertje 4 
gemaakt met hun wensen voor de wereld: voor iedereen 
een huis, eten, vreugde voor iedereen, geen 
natuurrampen meer en vrede voor alle mensen. Wat mooi 
dat dit uit de kinderen komt! 
Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
5/6 blauw     

 
 
6 groen     Juf Dévès en juf Maureen 

In de afgelopen weken hebben we veel leuke activiteiten 
en feesten met elkaar gevierd. Het Sinterklaasfeest, de 
kerstwandeling, de kerstlunch en kerstbakjes maken. 
Allemaal gezellig en geslaagd. Fijn om dit met elkaar te 
doen. Tussendoor zijn we natuurlijk verder gegaan met de 
lesstof. Bij Rekenen laten we deze week weer zien wat we 
kunnen, ieder op zijn/haar eigen niveau. Met Spelling leren 
we wat werkwoorden zijn en dat dit de “ik-vorm + t” is. Ook 
leren we verkleinwoorden schrijven.  
 

 
 
Dit zijn woorden die eindigen op –je, -tje of –pje. Met Taal 
werken we nog steeds over het Thema Nacht. Waarbij 
gedichten, rijmen en versjes centraal staan. Groep 6 
wenst iedereen een fijne vakantie en prettige en plezierige 
feestdagen! We zien elkaar weer in het nieuwe jaar!! 
 
7 groen    Juf Melissa en juf Irene 

En dan is het al weer kerst. Wat is de tijd toch snel gegaan 
de afgelopen periode. We hebben hard 
gewerkt aan het thema Nacht en 
natuurlijk Sinterklaas en Kerst. 
Afgelopen dinsdag zijn we naar de 
schaatsbaan voor het atlas theater 
geweest. Voor sommige kinderen was 

dit even spannend. De meeste kinderen konden niet 
schaatsen. Toch hebben we met lood in onze schoenen ( 
nou ja schaatsen) onze schaatsen aangetrokken. Eerst 
even proberen langs de kant en na een uur konden we 
allemaal al een stukje los op de baan schaatsen. De tijd 
vloog voorbij en voor we het wisten was het uur al weer 
voorbij en moesten we terug naar school. Hier wachtte ons 
een middag vol takken, versiersels en oase. Inderdaad er 
zijn weer prachte kerstbakjes gemaakt. We hebben 
heerlijk samen gewerkt en gedeeld in alle spullen die we 
hadden. Het resultaat mag er dan ook wezen. 
Woensdagavond hebben we genoten van de inloopavond. 
Wat een gezelligheid en wat zong het koor prachtig. Het 
kerstfeest werd afgesloten met een heerlijke kerstlunch op 

donderdag. Nu rest ons alleen nog maar de wens voor 
iedereen: 

 
 
6/7 groen   Juf Dionne  

De afgelopen periode hebben we weer hard gewerkt. Zo 
heeft iedereen een toets van rekenen gemaakt om te 
kijken wat we al begrijpen en waar we nog extra mee 

moeten oefenen. Het maken van de 
plus- en minsommen gaat al steeds 
beter! Knap hoor! Tussendoor oefenen 
we ook veel de tafels, want het is 
belangrijk dat we die goed uit ons hoofd 
kennen. Wanneer dat nog niet goed 
lukt, gebruiken we materialen om de 

tafels inzichtelijk te maken (bv. 2 kersjes voor de tafels van 
2, klavertje vier voor de tafel van 4). Als dit al lukt, dan is 
het goed om thuis ook af en toe nog even te oefenen (bv. 
via tafelsoefenen.nl). 
Met spelling oefenen we elke dag het klankgroepenwoord. 
Dit doen we omdat dit een lastige categorie is. Door de 
klankgroepenkaart weten we welke regel we moeten 
toepassen en leren we om de klankgroepenwoorden goed 
te schrijven. Elke denkstap die we doen, verwoorden we 
hardop. Het is mooi om te zien dat iedereen dit goed 
oppakt!  

Het thema kleding staat op 
dit moment centraal bij taal. 
In dit thema leren we 
woorden zoals chic, 
glimmend, het kostuum en 
de japon, maar we leren 
ook om woorden op 
alfabetische volgorde te 
rangschikken. Daarvoor 

moeten we het alfabet goed kennen en niet alleen van a 
tot z, maar ook vanaf elke willekeurige letter tot z. We 
gaan er nog flink mee oefenen.  
De laatste week voor kerst hebben we een aantal leuke 

dingen gedaan. Zo heeft iedereen 
op dinsdag geschaatst op de 
ijsbaan in Emmen. Het was voor 
sommigen even wennen, anderen 
schaatsten er zo vandoor, maar 
uiteindelijk heeft iedereen een leuke 
ochtend gehad! Toen we op school 
kwamen, waren we best moe. 

Gelukkig had iedereen ’s middags weer genoeg energie 
om een kerstbakje te maken. Met wat hulp van leerlingen 
van het Groene Lyceum zijn er mooie kerstbakjes 
gemaakt. Deze heeft u kunnen zien op de 
kerstinloopavond.  
Op donderdag hebben we samen hapjes gemaakt voor de 
kerstlunch die middag. We hebben allemaal heerlijk 
gegeten en een leuke dag gehad.  
Vandaag (vrijdag) nog een halve dag naar school en dan 
heerlijk vakantie! Wij wensen iedereen hele fijne 
kerstdagen toe en een heel gelukkig en gezond 2019!  
 
7/8 groen      

   
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib08Oaz7DfAhVOPFAKHfEMCu4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sportleiderdorp.nl%2Fsportactiviteiten-agenda%2Fkerstnacht-in-leiderdorp-2017&psig=AOvVaw2HnXdCjYcwCN4Fxq4qmC75&ust=1545471248799939


                
 
7/8 blauw    Juf Margreet  

We hebben een superleuke decembermaand beleefd met 
elkaar. 
Het begon met sinterklaas vieren. 
We hadden lootjes getrokken en voor elkaar surprises en 
gedichtengemaakt. 
En natuurlijk cadeautjes gekocht in Emmen. 
En toen begonnen de voorbereidingen voor kerst. 
Er is op school een kerstkoor gevormd. 
Uit onze klas deden ook enkele kinderen mee. 
Woensdagavond was er tijdens de doorloop op school het 
een voorstelling. Dit was een succes. 
Iedereen: vaders, moeders, opa's, oma's en andere 
familieleden waren uitgenodigd.  
 

En dan nu ons dagelijks werk op school! 
We hebben voor de kerstvakantie blok 2 van Staal Taal 
over spijsvertering afgerond.  
En veel kinderen hebben alweer een blok van rekenen 
afgerond. 
Ook zijn we druk bezig met het leren van verkeerssituaties 
en verkeersregels met verkeer. 
En natuurlijk hebben we de afgelopen periode veel 
gastleerlingen in onze groep ontvangen. 
Fijn dat jullie er waren! We hopen dat jullie na de vakantie 
een goede start maken 
in je eigen groep, want nu heeft iedereen weer een eigen 
juf of meester. 
En hoe belangrijk is dat! 
Een fijne vakantie allemaal. 
 
 

 

 

          
 


