
14 december 2017  
Jaargang 20 nummer 8 

19 december Kerstviering om 
19.00 uur 

21 december Rapport mee 

22 december  School uit om 
12.30 uur Kerstva-
kantie t/m 7 januari 

Agenda Nieuws  
HEEL GEWOON HEEL GEWOON 

NIEMAND HAD HET ZO VERWACHT 

GEEN PALEIS OF EEN DURE WONING 

WIE HAD DAT OOIT GEDACHT 

DOOR TE WORDEN ALS EEN KIND HEEL EENVOUDIG 

DOOR TE WORDEN ALS EEN KIND HEEL KLEIN 

KON HIJ ONZE KONING WORDEN 

KON HIJ DE KONING ZIJN 

We mogen ons gelukkig weten met deze Koning en zullen hier in deze tijd extra bij stil staan. Jezus de zoon van 

God werd geboren in Bethlehem. Herders en engelen kwamen om Hem te aanbidden. 

Ook wij willen Hem eren en aanbidden. Daarom vieren we dinsdagavond 19 december om 19:00 ons kerstfeest. 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd samen met familie en vrienden. Als het weer het toelaat, zijn we buiten op 

het plein. Denkt u aan warme kleding en/of een plaid? 

Om mee te leven met kinderen in opvangkampen in Griekenland zijn er al een aantal schoenendozen gevuld. De 

actie is verlengd tot de kerstvakantie. Daarna zullen de dozen op transport gaan. 

Afscheid Aldy: na ruim 14 jaar neemt (mevrouw) Aldy afscheid als biebmoeder. Al die jaren heeft ze geholpen in 

de schoolbibliotheek met het innemen en uitdelen van boeken, adviseren van de leerlingen en op orde houden 

van de kasten. Geweldig! Heel erg bedankt voor alle uurtjes werk en de liefde waar je dit mee hebt gedaan! 

 

En zo komen we in de laatste weken van het jaar 2017. Wat is er veel gebeurd! Van een oud pand zijn we ver-

huisd naar een prachtig nieuwe plek. We hebben veel nieuwe kinderen met hun familie mogen verwelkomen en 

ook afscheid genomen van verhuizende families of vertrekkende juffen.  We hebben veel geleerd, mooie gesprek-

ken gehouden en ook moeilijke dingen met elkaar gedeeld. Soms ging het goed, soms hadden we dingen liever 

anders gezien. Maar al die tijd ging God met ons mee, zag Hij ons en heeft Hij ons gezegend. Want Hij houdt zo-

veel van ons dat Hij zijn zoon heeft gegeven waardoor wij altijd naar Hem toe mogen gaan.  

Ook voor het nieuwe jaar  mogen we vertrouwen op Hem! Ik wens u zijn zegen toe in 2018. 

Een van mijn favorieten: 

https://youtu.be/mxnU8fWv7uU 

 
Wegens ziekte ben ik helaas niet op school. Met dringende zaken kunt u terecht bij Francien Pronk of de andere 

collega's. 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

 

Schoolfruit 

Inmiddels krijgen de kinderen al ruim een maand op donderdag, vrijdag en maandag fruit (of groente) in de och-

tendpauze. We hebben tot nu toe: mandarijnen, appels, peren, radijs, wortels, sinaasappels en ananas gekregen. 

Fijn dat de kinderen allemaal hetzelfde fruit met elkaar eten. Dit maakt de stap om het te proeven als je iets nog 

nooit gegeten hebt kleiner. We hopen zo een bijdrage te leveren aan het leren eten van gezonde producten. 

Na de kerstvakantie hoort u er meer over. 

Francien Pronk 

https://youtu.be/mxnU8fWv7uU


Leerlingraad 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Elize en Carsten van de leerlingenraad. 

 

In de leerlingenraad zitten Suzan, Sem, Elize, Lieke van Hoek, Carsten en Marcelinu. 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden uit groep 5 . 

 

In de leerlingenraad bespreken we met juf Ellen Stoel over verschillende onderwerpen,  

zoals het schoolplein en het gedrag op school.  

Ook hebben we een heel leuk schoolkrantje, de Wijsneus gemaakt door Suzan .  

We vinden het heel leuk bij de leerlingenraad en hebben allemaal een eigen mapje met onze 

naam erop en een pen.   

 

Groetjes de leerlingenraad ( Elize en Carsten )  



Zo, was die Sinterklaas afgelopen 5 december gewoon verdwaald! Hij wist niet dat we verhuisd waren…, tjonge, 

dan waren zijn  Pieten toch beter op de hoogte, want die hadden onze schoenen gevuld en waren er wel. Ach ja, 

Sinterklaas is ook al oud, verzuchtte één van de kinderen. Heerlijk om dit feest toch weer met de kinderen mee 

te maken en te vieren. Donderdags hebben we Sint en zijn Pieten uitgezwaaid via: https://www.npo3.nl/het-

sinterklaasjournaal/06-12-2013/WO_NTR_443280 en zijn we begonnen met het oefenen van de liedjes voor 

kerst. 

Dinsdag 19 december mogen ze de liedjes laten horen als we een kleine musical op het plein uitvoeren. Hebt u 

trouwens een klein kindertentje te leen? We hebben er voor de musical 3 nodig, dus graag! 

Verder zijn we in de klas bezig met het kerstverhaal en voor de 

kinderen spreekt dit verhaal wel tot de verbeelding. In de huis-

hoek werd het meteen na gespeeld, de babypop werd in doeken 

gewikkeld en Maria en Jozef waren druk op zoek naar een slaap-

plaats. Ook de Engel Gabriël neemt een belangrijke rol in het 

verhaal in en wordt nagespeeld en in de huishoek zijn er met 

kleden kleren gemaakt voor die personen. Zo gaaf om te zien 

hoe dit uit de kinderen zelf komt en er op die manier echt vol-

gens rollenspel in de hoek wordt gespeeld. Hoe belangrijk is rol-

lenspel in de ontwikkeling van de kinderen; het rollenspel geeft 

het kind de gelegenheid om emoties en indrukken die het heeft 

opgedaan te verwerken. Het kind beleeft de situatie waarin het een bepaalde indruk opdeed, opnieuw en geeft er 

een "eigen draai" aan. De fantasie speelt in de verwerking van die 

indrukken en emoties een hele belangrijke rol. Door de situatie te 

herhalen in een rollenspel, is dat voor het kind  een manier op grip te 

krijgen op de dingen die het eerst nog niet begreep. Ook voor ouders 

kan het dus heel verhelderend om je kind bezig te zien in zijn of haar 

spel. Het kind geeft aan hoe het het gedrag van zijn/haar ouders 

waarneemt en beleeft. Soms hoor je je kind bijna letterlijk tegen de 

pop of knuffel zeggen die je zelf wel eens tegen hun kind zegt. 

In dit thema worden ook reken en taaldoelen verwerkt, zoals sorte-

ren - verschillende maten kerstballen worden gesorteerd op kleur of 

groepjes maken van 4/5/6/... kerstballen. Ook komt dik en dun voorbij, waarbij we kaarsen in verschillende ma-

ten (dik en dun) bekijken en beschrijven, bijv. Wie kan er een dikke kaars aanwijzen? Of een dunne? En natuur-

lijk lang en kort;  Wie kan er een lange kaars aanwijzen? En wie kan de kaarsen van lang naar kort leggen? Ook 

de rekenbegrippen veel en weinig krijgen hierbij aandacht, er zijn een heleboel schaapjes bij de kerststal. Maak 

groepjes. Welk groepje heeft veel schapen? Welk groepje weinig? Kunnen we de schapen zo verdelen, dat alle 

groepjes evenveel schapen hebben? 

Ook hebben we het over licht en donker, omdat deze tegenstelling erg goed bij het kerstthema past. En zeker bij 

de donkere dagen voor kerst. 

Om een duidelijk voorbeeld te geven van hoe het werkt bij kleuters en wat ze leren wil ik het volgende voorbeeld 

geven bij deze knutsel: 

1 woordenschat 

Tijdens het schilderen praat je met de kinderen over de boom. We noemen het een kerstboom, maar het is ei-

genlijk een den. De stam van de boom is bruin of zwart. De den bestaat uit allemaal naalden. Aan de takken met 

de naalden hang je de kerstballen. Kerstballen zijn rond, glanzen vaak en hebben een haakje om ze in de boom 

te kunnen hangen. Een kerstboom heeft lichtjes in de boom. Soms zijn dit echte kaarsjes, maar omdat mensen 

bang zijn dat de boom verbrand door het vuur, is dit meestal een slinger van kleine lampjes. Er hangen ook vaak 

slingers in de boom. Ballen en slingers kunnen alle kleuren van de regenboog hebben. 

2 Vormen 

De boom bestaat uit groene driehoeken. De stam is een rechthoek. De balletjes zijn rond en dus eigenlijk cirkel-

tjes. 

3 Begrippen 
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https://www.npo3.nl/het-sinterklaasjournaal/06-12-2013/WO_NTR_443280
https://www.npo3.nl/het-sinterklaasjournaal/06-12-2013/WO_NTR_443280


De groene driehoeken liggen op volgorde van groot naar 

klein of van klein naar groot als je van bovenaf kijkt. De 

boom begint smal aan de bovenkant en wordt steeds 

breder. De onderkant is het breedst. Als de bomen in de 

klas verschillende groottes hebben, leggen we ze op 

volgorde  van smal naar breed en van klein naar groot. 

We bespreken weinig en veel. Wanneer vinden de kinde-

ren dat er weinig ballen in de boom hangen? En wanneer 

is het veel? En wie heeft minder ballen dan de ander? En 

wie meer? Is dat ook een meer of minder? Je hebt een 

boom en een bal. Heb je dan genoeg of te weinig ballen 

voor de boom? 

4 Tellen en getalbegrip 

Je kunt goed de ballen tellen. Tel de ballen in verschillende kleuren. Maak groepjes, van vijf ballen, van twee bal-

len, van tien ballen, etc. Wijs de getallen hierbij aan voor de cijferkennis. 

5 Schrijven 

Het verven van de slinger is een goede schrijfoefening. 

6 Kleuren 

We bespreken alle kleuren van en in de boom. Welke ballen hebben de kinderen thuis? En welke kleur slingers? 

En zo leren we door knutselen en spel weer elke dag nieuwe dingen. Het is nog een kleine week en dan is het 

kerstvakantie. Na de vakantie krijgen we weer allemaal een nieuw plekje en dat mag ook wel, want we groeien 

nog steeds! In de maand december zijn Emmanuel en Maurice wezen wennen en nu ze bijna 4 zijn, mogen ze 

echt naar school! Van harte welkom en we hopen dat jullie een mooie tijd bij ons op school mogen krijgen! Zo 

groeit groep 1 al naar 14 kinderen, een heerlijk gezellig gebeuren bij ons in de groep. 

Natuurlijk willen we u hele mooie feestdagen wensen en alle goeds voor een nieuw jaar en we wensen jullie de 

troost en liefde van God toe, want hij is toch degene die ons leidt en ook in het nieuwe jaar weer alles zal geven 

wat we nodig hebben!! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hartelijke groeten, 

juf Titia en meester Tim 

Belangrijke data: 

19 december – Kerstviering (19.00 uur) 

21 december – rapport mee 

22 december - Kinderen 12.30 vrij! 

8 januari – eerste schooldag van het nieuwe jaar! 
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Beste ouders/verzorgers,  

 

Wat beleven we toch veel deze laatste weken voor de kerstvakantie! Ik merk dan ook aan de kinde-

ren dat ze best toe zijn aan vakantie… Nog even anderhalve week doorzetten!  

 

Sfeer 

Wat die man met de lange baard voor een invloed heeft op de klas, is heel bijzonder… Sinds 7 de-

cember (6 december was natuurlijk studiedag) wordt er weer hard gewerkt in de klas, zijn kinderen 

extra behulpzaam en lief voor elkaar, is elke pauze een feest en is de rust in de klas wedergekeerd J. 

Met alle kerstlichtjes en adventkaarsen op het digibord, maken we het extra gezellig in de klas. De 

kinderen zijn enthousiast bezig met de musical van aanstaande dinsdag. Kortom, we hebben het 

druk, maar leuk en gezellig in de klas!  

 

Kruidnoten thema 

Het sinterklaasfeest met het bezoek van de pieten en sinterklaas was erg leuk. Alle kinderen hadden 

heel erg hun best gedaan op een originele, vrolijk uitziende en lekkere kruidnoot. De pieten hebben 

ze beoordeeld en hebben geweldig ge-noten (woordgrap, haha).  

Met het verkopen van de kruidnoten hebben we 32 euro 10 cent winst gemaakt (met alle kosten van 

de kruidnoten mix e.d. er afgehaald dus). De kinderen hebben dit zelf geteld, bonnetjes van de kos-

ten bij elkaar opgeteld en deze kosten van het totaalbedrag afgehaald.  

In een coöperatieve opdracht hebben ze nagedacht over het doel van het geld. Het grootste gedeelte 

van de klas koos voor het kopen van voetbalkaartjes. Een kleiner deel van de klas koos ervoor dat 

het geld naar het goede doel zou gaan. We hebben samen een compromis gemaakt: Ieder kind in de 

klas mag één pakje voetbalkaartjes, of – als hij of zij dat niet leuk vindt – iets anders voor 1 euro. 

Van het overige geld koop ik schriftjes en potloden die we in de schoenendozen voor het goede doel 

kunnen stoppen. Het is een superleuk  en leerzaam thema geweest.  

 

Kerstmusical  

En jawel, 5 december in de middag heb ik de klas veranderd van het 

thema Sinterklaas naar het thema Kerst. We oefenen keihard voor de 

liedjes en tekst van de musical. Sommige kinderen in de klas hebben 

een rol met tekst. Deze kinderen hebben dat mee naar huis gekregen 

om extra te oefenen. Ook op school oefenen we hier vaak mee.  

Voor een extra mooie musical hebben we ook uw hulp nodig! Kunt u hel-

pen met chocomelk warm maken, klaarzetten, opruimen of bij de vuur-

korf staan? Wij horen het graag zo snel mogelijk!  

 

Rapport 

De kinderen krijgen de donderdag voor de vakantie hun rapport mee 

naar huis. Pas na de CITO (in januari) volgen er oudergesprekken. Hierin bespreken we dus beide, 

rapport en CITO resultaten.  

 

Nieuwe leerling 

Sinds deze week hebben we een nieuw klasgenootje in groep 4. Hij heet David Fierro Hernandez. We 

hebben nu dus een David F en een David A in de klas.. En volgend jaar – als ze in groep 5 zitten – is 

daar ook nog een David S … Wij sparen Davids!! J  

Nu al zijn veel klasgenoten bevriend met hem. Iedereen wil hem graag helpen om alle nieuwe dingen 

uit te leggen. Leuk om te zien! We hopen dat je een fijne tijd zult hebben bij ons in de klas!  

 

Belangrijk voor de komende tijd 

Dinsdag 19 december – 19.00 tot 20.00 Kerstmusical! Komt allen! Ook vrienden en familie zijn wel-

kom!  

Donderdag 21 december – Kinderen krijgen hun rapport mee!  

Vrijdag 22 december – de kinderen zijn om 12.30 vrij. Kerstvakantie tot 7 januari J  

 

Voor als ik u niet meer persoonlijk spreek, wens ik  u een heel fijne en ontspannen vakantie toe met 

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018!  



 

Hartelijke groet,  

Marjorie  

Bijbelverhalen                                                                                                                           

We horen deze weken alle verhalen rond de geboorte van de Here Jezus. We zijn begonnen bij de ver-

halen over Zacharias die priesterdienst deed in de tempel. Ineens verscheen er een engel bij hem die 

hem vertelde dat hij en zijn vrouw een zoon zouden krijgen. Hij kon het niet geloven en kon daardoor 

niet meer praten totdat Johannes geboren werd. Een bijzonder kind met een bijzondere taak. Hij zou 

later als profeet mogen vertellen over de komst van de beloofde Messias. De koning die voor altijd ko-

ning zou zijn. Er is tot aan de Kerstvakantie geen huiswerk voor Levend Water! 

 

In de klas 

Wat hebben we genoten van het Sinterklaasfeest met elkaar. Voor veel kinderen was dit de eerste 

keer dat ze een surprise gingen maken. Dat was nog best moeilijk voor een aantal. Gelukkig was er 5 

december voor iedereen een mooie surprise, een mooi gedicht en natuurlijk leuke cadeaus. Bedankt 

voor al het gerijm en geknutsel! We hebben foto’s gemaakt van de kinderen met hun surprise dus 

mocht u het leuk vinden kunt u daarom vragen! 

Van Sinterklaas meteen over naar de Kerst! In de klas zijn we bezig met de Kerstviering van volgende 

week dinsdag. Er wordt door iedereen flink geoefend met liedjes die we zullen zingen tijdens de vie-

ring. Vrijdag gaan we ook knutselen voor het decor. Ook is er een aantal kinderen met een tekst rol! 

Ook zij oefenen flink op school en ook thuis. We hopen op een mooie viering volgende week. 

Verder is de sfeer over het algemeen goed. De kinderen werken lekker en spelen leuk met elkaar. Wel 

hebben we wat extra aandacht voor het stil worden als de juf aftelt in de klas. Het is een volle klas 

met 27 kinderen en dat merken we met elkaar. Daarom vinden we het extra belangrijk dat het stil is 

als de juf zegt dat dat moet. We zijn consequent in kinderen tijd in laten halen op het moment dat er 

doorgepraat wordt. Misschien is het goed om dit thuis ook met uw kind te bespreken! 

Verder is het nu werk afmaken, klas netjes maken, Kerstviering oefenen en dan op naar een welver-

diende vakantie! We hopen daarna weer gezond, fris en energiek op school te komen. In januari zul-

len ook de eerste cito-toetsen weer afgenomen worden. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Ma 18/12 Engels toets 

Di 19/12 Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort 

Di 19/12 Kerstviering start om 19.00 uur. (kinderen witte kleren mee, ze zingen in een engelen-

koor) 

Do 21/12 rapporten mee! 

Vrij 22/12 Kinderen ’s middags vrij en dan Kerstvakantie!! 

 

Groetjes juf Marlinde en juf Didi 
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Het laatste WereldWijsnieuws al weer van 2017. De weken vliegen voorbij! 

De Sint is nog maar net het land weer uit en het we zijn volop in Kerstsferen, sneeuwt het en is het 

bijna vakantie. 

 

We kijken terug op een heel fijn sinterklaasfeest. Alle suprises waren mooi, alle cadeautjes waren 

leuk, alle kinderen waren blij. Echt geweldig! Ook de groep 8 Pieten waren heel enthousiast. Vol over-

gave hebben zij hun rol gespeeld en hun dansje gedanst. 

 

En toen was daar ook de kerstmusical….. Dinsdag 19 december om 19 uur wordt die opgevoerd op het 

plein. 

Een paar kinderen hebben een grotere rol en een aantal kinderen een ondersteunende. Het is nop 

even flink oefenen, maar ze hebben er zin in! 

 

De bijbelverhalen gaan natuurlijk over Kerst! De komst van Jezus voor ons op aarde! 

 

Tussendoor werken we ook aan spelling, rekenen, taal. Voor de kerstvakantie proberen we de 

thema’s/ blokken nog even af te ronden. 

 

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee. 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Vrijdag 15 december: LW toets les 22 en 23 (memootje van 22) 

Maandag 18 december: generale repetitie 

Dinsdag 19 december: NB af en 19.00 uur Kerstmusical. Trek warme kleding aan en neem dekens         

mee! 

Woensdag 20 december: 

Donderdag 21 december: rapport mee naar huis 

Vrijdag 22 december: 12.30 KERSTVAKANTIE!!!!!!!!!! 

 

Dit was een kort nieuws. Na de vakantie hoop ik een uitgebreider WWN te schrijven! 

Fijne vakantie, fijne Kerstdagen en een mooi gezegend 2018 toegewenst 

 

Groep 7/8 en meester Dick en juf Francien 
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