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Agenda december 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Donderdag 1 december Schoolbibliotheek  

Vrijdag 2 december Sinterklaasfeest op school  

Maandag 5 december Sinterklaas  

Woensdag 7 december Adventsviering 8.30 – 9.00 uur 

Woensdag 14 december Adventsviering 8.30 – 9.00 uur 

Maandag 19 december Bezoek Rijksmuseum groep 6/7/8  

Woensdag 21 december Schoolschaatsen groep 5 t/m 8  

Vrijdag 23 december Kerstviering  11.15 uur – 11.45 uur 

Vrijdag 23 december Nieuwsbrief 5  

26 december t/m 6 januari Kerstvakantie Vanaf 12.00 uur 

 

Voorwoord 
Op het moment van schrijven is de spanning omtrent het Sinterklaasfeest voelbaar op school. De kin-
deren zitten er allemaal vol van! Deze week zijn de pieten al op school geweest en hebben iets in de 
schoenen of vakken gestopt. Ze hadden er een rommeltje van gemaakt en letters en puzzels achtergela-
ten. De kinderen zijn nu druk aan het puzzelen welke zin er uit de rebus komt… 
 



 

 

Wat fijn dat we dit heerlijke feest en straks ook advent en kerst samen kunnen vieren; dat is ook zeker 
de bedoeling van deze feesten! Laten we vooral genieten van het samen zijn en samen vieren! 
 
Vrijdag 2 december verwachten wij Sinterklaas op school. We zullen hem en zijn pieten een warm ont-
haal geven bij de Opslach (zie verderop in deze Nieuwsbrief).  
Na Sinterklaas werken we richting kerst met adventsvieringen en een kerstviering (zie verderop). 
 
We maken er met elkaar een mooie, warme en feestelijke periode van. Hierbij wens ik iedereen een ge-
zellig Sinterklaasfeest toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Even voorstellen 
Hoi, mijn naam is Marieke Rijpkema. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Hichtum. Vorig schooljaar ben ik 
geslaagd voor onderwijsassistent, nu zit ik op de Pabo. Sinds een paar weken loop ik stage in groep 6/7 
bij juf Gonny, hier heb ik het erg naar mijn zin. 
Ik woon met mijn ouders en mijn 2 broertjes op een boerderij, mijn oudere zus woont al op haar zelf in 
Oosterend.  Mijn zus en ik hadden als kind altijd eigen pony’s, we reden dan ook veel samen. Een paar 
jaar terug hebben wij 
mijn pony verkocht, ik 
zou toen een overstap 
maken naar paarden 
maar door meerder 
oorzaken is het nog 
niet gelukt om een ge-
schikt paard te vinden.  
Naast school werk ik bij 
de Poiesz in Witmar-
sum en in Ruitershop 
Burgwerd, hier ben ik 
ook veel tussen paar-
den bezig.  
 
  



 
 

 

Kanjerupdate groep 5/6A – Lefland en Makkieland 
Groep 5/6A werkt momenteel aan het thema 'uitdagingen'. We zijn begonnen met 'Makkieland en 
Lefland'. De kinderen hadden op post-its vijf dingen op geschreven wat ze al kunnen (makkie) en wat 
nog een uitdaging voor ze is (lef). Deze dingen hebben ze verwerkt in een tekening. Ze tekenden hun ei-
gen Makkie- en Lefland. Doordat de opdracht helemaal op het kind zelf gericht was, ontstonden er de 
meest mooie en verschillende creaties. De één verwerkte het in een strip, de ander maakte een eiland, 
weer een ander een plattegrond en zo nog veel meer!  

 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
Nu Makkie- en Lefland af zijn, gaan we verder met de uitdagingen. We gaan leren hoe je een uitdaging 
aanpakt, dat er grote en kleine uitdagingen zijn (van salto tot de tafel van 9) en dat je een uitdaging kunt 
aangaan of je stopt er mee.  
We leren omgaan met uitdagingen aan de hand van 'de leerkuil'. Iedere keer als je iets leert, ga je een 
leerkuil in. Zie voorbeeld met uitleg hieronder: 

1. Je gaat iets nieuws leren (neem als voorbeeld: de persoonsvorm).  



 
 

 

2. De les begint en als groep leren we de persoonsvorm. Samen met juf doe je een paar opdrach-
ten en dit gaat prima, je glijdt als het ware de leerkuil in.  

3. Vervolgens ga je zelfstandig werken. Dan loop je tegen de muur aan. Alleen de opdrachten ma-
ken is toch best wel lastig, hoe vind ik de persoonsvorm ook al weer? Persoonsvorm, wat een 
raar woord voor een werkwoord? Wat is het lastig... Hier loop je tegen de uitdaging aan en kies 
je of je de uitdaging aangaat. 

4. Als je 'onder in de leerkuil zit' heb je 'gereedschap' nodig om de muur te doorbreken en omhoog 
te klimmen. Voorbeeld van gereedschap kan zijn; juf vragen, klasgenoot vragen, de uitleg nog 
eens lezen, een opdracht overslaan en later weer proberen, etc.  

5. Je hebt gekozen om een klasgenoot te vragen om hulp en nu weet je weer hoe het zit met de 
persoonsvorm. Je maakt de les af en je klimt langzaam omhoog.  

6. De volgende dag heb je de tweede les over de persoonsvorm. Je klom al langzaam omhoog. In 
het begin van de les was het weer even wennen, maar juf oefende even een paar opdrachten. Je 
wist weer hoe het zat en kon de les zelfstandig maken.  

7. Je beheerst nu de persoonsvorm en bent uit de leerkuil! Op naar een nieuwe uitdaging en een 
nieuwe leerkuil!  

Zo gaan kinderen en ook wij volwassenen iedere dag een leerkuil in. Door het inzichtelijk te maken met 
de leerkuil, zien kinderen hoe het werkt als je leert. De ene leerkuil zul je gemakkelijk doorgaan dan de 
andere. Iedereen heeft verschillende uitdagingen en pakt uitdagingen verschillend aan.  
 

 
 
 



 

 

Sint-Maarten 
Op vrijdag 11 november hadden we weer een fantastisch lichtjesfeest op school. Alle kinderen zijn bij 
het Teatskehús geweest met de lampionnen. We hebben de buren verblijd met onze lichtjes en we heb-
ben voor ze gezongen.  
Ook moesten we testen of de lampionnen het goed deden in het donker. Zo zijn we met de hele school 
in de gymzaal geweest in het donker. Hier liepen we rondjes door de zaal en zongen we de Sint-Maarten 
liedjes. Het was weer een groot succes! 
 

 



 
 

 

Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek is geopend op donderdag 1 december in verband met de Sinterklaasviering op vrij-
dag 2 december. 
Het zou heel mooi zijn als iedereen alle schoolbibliotheekboeken die nog thuis liggen vóór 9 december 
heeft ingeleverd. Alvast hartelijk dank!  
 

Sinterklaas 
Sinterklaas zal dit jaar op vrijdag 2 december met drie Pieten rond 9.00 uur met het skûtsje aankomen 
bij de Opslach in Blauwhuis. Wij zullen daar dan met alle kinderen van school achter de pionnen met 
spanning wachten op hun komst. De fanfare zal Sinterklaasliedjes spelen. We zullen Sinterklaas en zijn 
Pieten eerst welkom heten.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder(s)/verzorger(s) hier ook iets van mee wilt maken. U bent 
daar dan ook zeker welkom. Sinterklaas en zijn Pieten zullen vanaf de Opslach eerst naar de peuters in 
Sie-Sa lopen. Vervolgens rond 10 uur zullen zij naar onze school gaan en dan aan alle klassen een be-
zoekje brengen. Groep 1 t/m 4 is gewoon om 12 uur uit en de bovenbouw om half 3.   
 
Sommige kinderen vinden het leuk om zich die ochtend te verkleden, dit mag natuurlijk. (als Pietje of 
Sinterklaas). Wij hebben er zin in! 
  

 
 

 
 



 

 

Advent en Kerstviering 
Na het Sinterklaasfeest starten we met advent en werken we toe naar kerst. Dit doen we met twee ad-
ventsvieringen en sluiten het af met een kerstviering op vrijdag 23 december.  
De adventsvieringen vieren we met kinderen en team, bij de kerstviering is iedereen van harte welkom! 
Een uitnodiging met informatie wordt van te voren gedeeld. Noteert u alvast de datum en tijd? 
Alle kinderen krijgen om 12.00 uur Kerstvakantie! 

 

 


