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Deze keer in de nieuwsbrief: 

 Reggio door groep 6 

 Rots & water/ leefregels door groep 3 

 Traktatie van de maand 

 Paarse vrijdag 

 Nieuwe Marco Polo tassen 

 Kerstkaarten voor ouderen 

 Van onze oudervereniging 

 Van onze BSO 

 Kerstviering 

 

 

 Reggio door groep 6 

 

In groep 6 zijn de kinderen weer druk bezig met hun 

tweede 

onderzoeks-

vraag. Ze zijn 

o.a. aan het 

onderzoeken of 

dromenvangers 

echt werken, 

welke dromen 

je nu wel of 

niet herinnert 

als je wakker 

wordt, wat dagdromen is en welke kinderen er 

dagdromen. Maar ook de verschillende dansstijlen 

en welke dansstijlen nu erg populair zijn, wordt door  

 

de kinderen onderzocht. Een aantal kinderen gaat op 

onderzoek naar de auto van de toekomst, de school 

van de toekomst of 

het huis van  

de toekomst. Zij 

kijken of hun 

dromen op dat 

gebied ook uit 

zullen komen. 

Kortom, de  

leerlingen zijn druk 

in de weer en 

maken met de 

andere groepen goede afspraken wanneer ze 

bijvoorbeeld kinderen kunnen interviewen. Op die 

manier kunnen zij hun onderzoek ook goed 

verantwoorden. Alle gegevens worden daarna 

verwerkt in hun presentatie, zodat ze aan hun 

groepsgenoten uit kunnen leggen wat er uit hun 

onderzoek gekomen is. 

 

 Rots & water/ leefregels door groep 3 

 

Zwaaien op 1 been: Kinderen leren in deze oefening 

te gronden, centreren en focussen terwijl ze op één 

been staan en met het andere bewegen. Zo 

ontwikkelen ze balans en beheersing van hun lijf en 

gedachten. Ze voelen letterlijk het verschil in hun 

benen na de oefening. Ook ervaren ze steun bij 
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elkaar als ze zo op elkaar leunen. In de klas kunnen 

ze dit prima gebruiken. 

Ik focus mezelf op mijn taak en met mijn gedachten 

kan ik mijn lichaam sturen. Maak ik mijn 

schrijfbeweging af of reageer ik op een prikkel van 

iets of iemand naast me?  

 
Zwaaien op 1 been in groep 3 

 

 Traktatie van de maand 

 

Wat was deze maand de keuze voor de gezonde 

traktatie moeilijk! Er kwamen zoveel leuke, lekkere 

en gezonde dingen voorbij. Een compliment aan alle 

ouders die de moeite doen om dit voor elkaar te 

krijgen! 

Deze maand is de traktatie van Seb uit groep 6 de 

‘gezonde traktatie van de maand’. Seb trakteerde op 

stukken pizza, geheel gemaakt van fruit. 

 

 
De gezonde pizza van Seb uit groep 6. 

 

 Paarse vrijdag 

 

Op vrijdag 14 december was het Paarse Vrijdag. 

'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het 

dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen 

tonen met homo -,  biseksuele, lesbische en 

transgender jongeren. Deze dag werd voor het eerst 

gehouden in 2010 en vindt in Nederland plaats op de 

tweede vrijdag van december. 

In Nederland wordt 'Paarse Vrijdag' georganiseerd 

door het netwerk van Gay-Straight Alliances (GSA) 

van homobelangenorganisatie COC. Dit met name 

omdat uit onderzoek is gebleken dat het op de helft 

van de scholen niet veilig genoeg is om uit de kast te 

komen en het aantal zelfmoorden onder 



 

December 2018 

homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij 

heterojongeren. 

 

Tijdens de les Nieuwsbegrip werd in groep 8 het 

thema Paarse Vrijdag behandeld. Met name 

Willemijn en Yannick uit groep 8 vonden het een 

goed idee om als school mee te doen. Op onze 

school is immers iedereen welkom. Een van onze 

leefregels is: ‘We zijn allemaal anders en dat is 

helemaal prima!’ 

Fijn om te zien hoeveel leerlingen en teamleden 

gehoor hebben gegeven aan de oproep. Als Marco 

Polo hebben we ons steentje bijgedragen. Willemijn 

en Yannick zijn tevreden!   

 

 
Poseren in paars. 

 

 

 

 Nieuwe Marco Polo tassen 

 

Flink wat ouders hebben vorig jaar voor de 

avondvierdaagse een groene Marco Polo rugzak voor 

hun zoon of dochter besteld. Helaas was de kwaliteit 

niet al te best en gingen de tassen snel kapot. Daar 

heeft onze oudervereniging het niet bij laten zitten. 

Er zijn nieuwe tassen van een betere kwaliteit 

geleverd. Alle leerlingen die een tas besteld hadden, 

hebben inmiddels een nieuwe tas gekregen. 

 

 
Cas en Mitchel zijn blij met hun nieuwe tas! 

 

 Kerstkaarten voor ouderen 

 

Onze school heeft deelgenomen aan de actie 

‘kerstkaarten voor ouderen’ van het nationaal 

ouderenfonds. Alle leerlingen van de groep 3 t/m 8 

hebben een kerstkaart gekleurd of geknutseld en 

hebben er een boodschap op geschreven. Afgelopen 
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woensdag ben ik (Annemieke) samen met Dounia, 

Doortjes, Mitchel en Cas uit groep 4 naar Moermont 

gegaan om de kerstkaarten daar persoonlijk aan de 

ouderen te geven. We kregen ontzettend veel lieve 

en ontroerende reacties. Hoe zo’n klein gebaar zo’n 

enorme impact kan hebben. Ik vond het erg 

indrukwekkend. Erg mooi  dat ik dit samen met de 

leerlingen mocht ervaren. 

 

 
 

Van de bewoners kregen we een mooie bedankkaart 

terug. Deze is in de groepen aan de leerlingen 

voorgelezen. 

 
 

 Van onze oudervereniging 

 

Beste ouders, 

De Decembermaand loopt alweer bijna op zijn eind. 

Wat hebben we het leuk gehad tijdens de 

Sinterklaasviering. En wat tof dat er zoveel ouders 

mee wilden spelen in de Sinterklaasband! Mogen we 

jullie alvast reserveren voor de Vastenavend!? 

En gisteren weer een geweldig kerstfeest. Wat zijn er 

veel lekkere hapjes gemaakt en wat gezellig dat U bij 

ons een drankje bent komen doen! 

We willen iedereen hele mooie Kerstdagen wensen 

en alle goeds voor 2019. En mocht U geen Kerst 

vieren; geniet van deze 2 heerlijke vakantieweken. 

Dat gaan wij ook doen! Om zo weer opgeladen en 

vol goede moed te starten met het nieuwe jaar. 
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Want er komen toch weer een hoop leuke dingen 

aan, oh oh oh... Of moet ik zeggen Ho Ho Ho ;-)  

Tot volgend jaar, 

de oudervereniging 

 

 Van de BSO 

 

Hoi allemaal! 

 

Wij zijn nog druk bezig met het thema Kerst. We 

hebben sokken gemaakt voor aan de openhaard, 

rendieren geverfd, Kerstboomhangers gemaakt en 

nog veel meer!  

 

 

 

 

 

 

 

Een eetbare Kerstkrans en Kerstbrunch mogen 

natuurlijk ook niet ontbreken! 

Na de vakantie gaan wij weer gezellig verder met 

hele leuke nieuwe thema’s.  

Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een gezond 

en gelukkig nieuwjaar! 

Tot volgend jaar allemaal! 

Groetjes van Kayleigh van de buitenschoolse opvang.  

 Kerstviering 

 

Gisteravond vond onze kerstviering plaats. In alle 

groepen werd eerst het Kerstverhaal voorgelezen of 

er werd naar gekeken (middels de zandtovenaar). 

Daarna was het tijd om al die heerlijke gerechtjes die 

waren gemaakt (dank daarvoor, het was allemaal erg 

lekker) te verorberen. Er heerste een fijne, relaxte 

sfeer in alle groepen.  

De leerlingen van de onderbouw hadden 

voorafgaand aan de kerstviering hun wens 

opgeschreven en in de wensboom gehangen. 
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De leerlingen van de bovenbouw maakten een 

kerstvolg. Deze vlogs werden in de groepen via de 

digiborden vertoond. 

In de aula was het ook gezellig met ouders die lekker 

een drankje en hapje kwamen doen. De opbrengst 

van de verkoop in de hal was maar liefst € 110,00. 

Door onze oudervereniging werd dit bedrag 

verdubbeld, waardoor er € 220,00 overhandigd kan 

gaan worden aan de Voedselbank.  

 
Ontzettend veel eten en speelgoed ingezameld! 

 

Onze oudervereniging zorgt ervoor dat alle voedsel 

en speelgoed bij de Voedselbank terecht komt. Dank 

jullie wel voor het donderen van de spullen en de 

financiële donaties! 

 

Isis uit groep 7 maakte een gedicht voor de Kerst dat 

ik u  niet wil onthouden: 

 

 

 

Dank je wel grijs ezeltje 

voor wat je hebt gedaan 

Dank je wel dat jij er was 

om met hen mee te gaan 

Dat je Maria dragen wou 

Dat je haar hebt gebracht 

van Nazareth naar Bethlehem 

Door de donkere nacht 

Dank je wel grijs ezeltje 

Daar in die oude stal 

Rust maar na die lange reis 

Die ging over berg en dal 

Dank je voor het dragen door de regen en de kou 

Dank je voor je harde werk 

Dank je voor je trouw 

 

 

 

Mede namens de rest van het team 

 

wens ik u hele fijne dagen en een fantastisch 2019 

toe! 

 

Annemieke Martens



 

 

 
 

 
  

 

 
             

 

 

 

 

 
 


