
   
 

   
 

Nieuwsbrief  

3-12-2021 

 

 

Belangrijke data 

• 10 december Paarse Vrijdag 

• 24 december alle kinderen om 12:00 uur uit 

• 25 december t/m 9 januari kerstvakantie 

• 10 januari alle kinderen vrij ivm studiedag 

 

We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Wat fijn dat hij toch nog langs wilde komen! 

 

 

We maken ons op voor de kerst/ winter sfeer. Komende week verrijzen er in de school kerstbomen 

en gezellige lichtjes. Het is onzeker òf en hoe we aandacht kunnen besteden aan de kerstviering. 

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we u daar uiteraard over informeren.  

 

Hoe is het nu met? 

Juf Noor haar dochter maakt het goed. Noor neemt even pas op de plaats om alles te verwerken en 

zal dan hoogstwaarschijnlijk in januari weer aan de slag gaan in de onderbouw. 

Juf Joyce herstelt langzaamaan. Ze is gisteren zelfs even op school geweest. Met kleine stapjes zal ze 

gaan opbouwen.  

Juf Eline haar zoontje mag vandaag naar huis uit het ziekenhuis! In afwachting hoe het thuis 

verloopt, zal ook duidelijke worden welke dagen juf Eline op school zal kunnen zijn.  

Juf Kitty haar herstel verloopt goed. Na de kerstvakantie zal zij samen met Juf Corinne de Witte  

Haaien draaien.  

Juf Jessica herstelt langzaam. Ze werkt momenteel halve dagen. Deels op school, deels thuis. 



   
 

   
 

Juf Ayse bouwt haar werkzaamheden beetje bij beetje op. Ze is nu 2 halve dagen aanwezig op 

school. 

 

De vierdaagse lesweek heeft wat meer rust gegeven in de school. Het geeft ons de mogelijkheid om 

de groepen met elkaar op te vangen èn zo continuïteit te bieden op de dagen dat de kinderen wel op 

school zijn. Zo hebben juf Swenya en juf Jill van de bovenbouw op de maandagen ingevallen voor de 

Koralen, Juf Corinne van de middenbouw op de woensdag voor de Garnalen en juf Eline van de 

onderbouw op de vrijdagen voor de Zeemonsters.  

 

Jeugdwijkraad 

Twee van onze leerlingen doen namens onze school mee aan de jeugdwijkraad Ondiep. Hieronder 

een update van wat er is besproken.  

 

 

  

Nieuws uit de groepen 



   
 

   
 

Onderbouw  

 

In de onderbouw worden de lessen in ‘circuit- 

vorm’ aangeboden. In een taal circuit worden 

er aan de tafels activiteiten aangeboden voor 

een kleine groepen kinderen. Na 20 minuten 

gaan de kinderen naar de volgende activiteit. 

Zo komen ze in een uurtje 3 verschillende 

activiteiten tegen. Bijv. Rekenen met 

pepernoten, het schrijven van de letter B, 

splitsen t/m 12 enzovoorts.  

 
 

 Middenbouw 

 

 

 

 

 

Toneellezende haaien 
 
In de middenbouw besteden we in ons 
lesprogramma veel tijd en aandacht aan lezen. 
We zetten in op leesplezier en op 
leesmotivatie, want als je het leuk vindt om te 
lezen, pak je eerder een boek en oefen je dus 
vaker. 
 
Daarom lezen we deze periode boeken van de 
bieb, de toneelleeskist. We lezen in duo's, op 
gekke plekken en in grappige toneelboeken, 
met titels als 'Slimmerd en Sufferd samen op 
stap' en 'Het geheim van Guus'. In een 
toneelleesboek staan dialogen, die zijn 
aangegeven met blauwe en zwarte letters, 
zodat de kinderen vanuit een personage de 
tekst beleven. Het is een feestje om ze zo bezig 
te zien! 
 

Bovenbouw  

 

In de bovenbouw is het project geschiedenis 

afgesloten met verrassende presentaties. Een 

journaal item, een schoolkrant, een quiz èn 

allemaal in passende kledij.  

 



   
 

   
 

 
 

 

 

 


