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Agenda december 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest 9.00 uur – 12.00 uur 

Kerstviering Vrijdag 24 december ‘s ochtends 

Nieuwsbrief 5 Vrijdag 24 december  

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
 

Voorwoord 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is het allemaal nog onduidelijk/onzeker wat de 
maatregelen gaan worden m.b.t. corona. Hiervoor zullen we de persconferentie van vrijdagavond 26 
november af moeten wachten.  
Er is al wel een nieuw protocol geschreven gebaseerd op naderende adviezen met uitgangspunten en 
aanscherpingen. Dit is dus nog niet definitief! 
Het uitgangspunt hierbij is in ieder geval dat scholen zoveel mogelijk fysiek onderwijs bieden. We hopen 
dat dit de lijn wordt voor de komende weken… 
Wat de exacte aanpassingen en uitwerking voor onze school zullen worden, daarover informeer ik u na 
de persconferentie en overleggen die ik daarover heb met betrokkenen.  
Vorige week heb ik u al een aantal aanscherpingen doorgegeven via Social Schools (cohortering groe-
pen, ouders buiten blijven, nieuwste Beslisboom). De verplichte anderhalve meter afstand en het buiten 



 

 

school blijven wil ik graag aanscherpen. Wanneer u een leerkracht iets moet melden, dan vragen we dat 
toch weer via Social Schools of middels een telefoontje ruim voor of na schooltijd te doen. 
 
Communicatie 
Nu we weer meer fysieke afstand van elkaar moeten nemen, is het juist belangrijk om goed te commu-
niceren. Communiceren betekent rechtstreeks contact zoeken met elkaar.  
Mocht u iets ter ore komen via uw kind, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u daarover een vraag 
stelt aan school/de leerkracht in plaats van een aanname te doen. Dit leren we de kinderen ook en dit 
voorkomt vaak misverstanden.  
 
We gaan de mooie en feestelijke decembermaand in. Tijd om samen te zijn en met elkaar te vieren. 
Laten we ook nu weer goed op elkaar passen, rekening met elkaar houden en begrip tonen voor elkaar. 
Oftewel: laten we een beetje lief zijn voor elkaar… Daarmee komen we nog altijd het verst. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Rixt Minnema 
 

Kanjerupdate – groep 3/4 
We hebben met elkaar deze plaat bekeken en besproken wat er aan de hand is. “Aap denkt dat hij een 
leuke grap maakt, maar konijn vindt het geen leuke grap. Konijn wordt niet boos, gaat niet gek doen en 
hoeft niet te huilen, maar zegt rustig en duidelijk tegen aap dat het geen leuke grap is. " 
Op het tweede plaatje gebeurt er iets met aap. Hij bedoelt het helemaal niet vervelend, maar wilde ge-
woon grappig zijn.  

 
 



 
 

 

We hebbend de petten hierbij gebruikt. Waarom die kleur? Is dat bij jou ook weleens gebeurd? 
Aap en konijn maken het gelukkig weer goed. Hoe maken de kinderen iets goed?  
Dit hebben we geoefend en op verschillende manieren uitgespeeld. Toen het klaar was gaven we elkaar 
applaus. 
 
In de klas, op het schoolplein maar ook bij het samenspelen gebeuren er weleens dingen die iemand niet 
leuk vindt. We hebben besproken dat we dan duidelijk aangeven dat we iets niet leuk vinden en vooral 
ook waarom en wat het met jou doet. Eerst dit dus tegen diegene zelf zeggen, dan weet die dat ook. 
Want soms heeft diegene dat helemaal niet in de gaten. Als het dan niet stopt of als je denkt dat diegene 
jou niet begrijpt, dan naar de juf of meester gaan. Niet ermee wachten, want als je het vaak later be-
spreekt weten sommige kinderen niet precies meer wat er eigenlijk precies gebeurd is of wat ze nu niet 
goed hebben gedaan. 
 

Vacature nieuw MR-lid 
Voor het komende schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw MR lid, Josina Loonstra zal na dit jaar 
stoppen als MR-lid. In principe heeft Tjitske Galama zich kandidaat gesteld. We zijn hier hartstikke blij 
mee! 
We willen alle ouders hiervan op de hoogte stellen en ook een ieder ander de kans bieden zich eventu-
eel kandidaat te stellen. Heeft u vragen of interesse dan kun u mailen naar info@gregoriusschool.nl  
 

Nieuw lid Oudervereniging 
In de Oudervereniging heeft een wisseling van leden plaatsgevonden. Jacob Breeuwsma heeft het pen-
ningmeesterschap van de OV overgenomen van Peter Bolink. 
Hierbij willen wij Peter bedanken voor zijn inzet voor de OV en school! 
 

Oudergesprekken 
We zijn bezig om de cyclus van oudergesprekken anders vorm te geven. In de bijlage kunt u hier meer 
over lezen, maar hier volgt een korte weergave. Gesprekken kunnen fysiek, via Teams of telefonisch 
plaatsvinden met een minimum van 2x per schooljaar. 
 
Start: 

• Startgesprek met kind + ouders in de eerste schoolweken. In groep 8 wordt hier het rapport van 
de Aansluitingstoets besproken. 

Vervolg:  

• Wanneer u een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) wilt, kunt dit aangeven bij de leer-
kracht(en). Het kan dus zijn dat u voor uw ene kind wel een afspraak maakt en voor de ander – 
op dit moment – niet. 

• Wanneer de leerkracht u wil spreken m.b.t. uw kind, neemt hij of zij contact met u op. 
 
 

mailto:info@gregoriusschool.nl


 

 

Groep 5/6 – Van bomen naar paddenstoelen 
Rondom ons thema bomen hebben we verschillende activiteiten gedaan. We hebben ook geknutseld 
rondom dit thema. We hebben met papier een zonsondergang of mooie lucht gemaakt en daarop een 
herfstboom geplakt. Ook hebben we van takjes, blaadjes, veren en kastanjes een dromenvanger geknut-
seld. 

 
Met begrijpend lezen hadden we de afgelopen twee weken een tekst over het "Woud Wijde Web". 
Daaruit leerden we dat alle bomen met elkaar in verbinding staan door de schimmeldraden van de pad-
denstoelen. Misschien hebben jullie de tekst thuis wel gezien/gelezen. 
Dit is een mooi overbrugging naar ons volgende onderwerp "paddenstoelen". Vorige week hebben we 
oesterzwambroed geplant in koffieprut. Het broed is nu al lekker aan het schimmelen. We hopen dat 
het uitgroeit tot mooie grote oesterzwammen! 

 



 
 

 

Sinterklaas  
Sinterklaas zal dit jaar op vrijdag 3 december met zijn twee Pieten rond 9.00 uur met het skûtsje aanko-
men bij de Opslach in Blauwhuis. Wij zullen daar dan met alle kinderen van school achter de pionnen 
met spanning wachten op hun komst...  
We zullen Sinterklaas en zijn Pieten eerst welkom heten. Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder(s), 
verzorgers hier ook iets van mee wilt maken. U bent dan daar ook zeker welkom. Probeer wel zoveel 
mogelijk afstand van elkaar te houden en kies een plek achter de (groepen) kinderen. 
 
Sinterklaas en zijn Pieten zullen daar vandaan eerst naar de peuters in Sie-Sa lopen. Vervolgens zullen zij 
naar onze school gaan en dan aan alle klassen een bezoekje brengen. Wij hebben er zin in! 
 

Levelkisten 
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we ‘Levelkisten’ aangeschaft om meer tegemoet te kunnen 
komen aan een aanbod voor kinderen die ‘meer’ of iets anders nodig hebben qua leerstofaanbod. 
In het nieuwe schooljaar zijn we gestart met het werken met Levelkisten. Deze zijn aangeschaft voor alle 
groepen. Voor de kleuters is het Levelspel.  
In deze kisten zitten allerlei verschillende materialen om met leerlingen te werken die meer nodig heb-
ben dan de reguliere stof. Soms zijn dit leerlingen die moeten “leren hoe ze moeten leren", die moeten 
leren om om te gaan met stof die ze nog niet kennen, die behoefte hebben aan vitamine F van falen.  
Daarom zijn we ook begonnen om deze leerlingen beter en eerder in beeld te krijgen m.b.v. “SidiPO". 
Dit is een digitaal programma en voor een volledig dossier kan uw medewerking gevraagd worden. De 
leerkracht neemt dan contact met u op. Vervolgens wordt er voor de betreffende leerling ingepland dat 
ze met de Levelkisten gaan werken.  
Dit werk is niet “extra", maar in plaats van. De herhaling hebben ze vaak niet nodig en soms ook geen of 
een korte instructie bij de lessen. 
 

Kerst   

We zullen het kerstfeest dit jaar anders moeten vieren. Vorig jaar kon het op het laatste moment alle-
maal niet doorgaan door de lockdown. Laten we hopen dat de viering dit jaar wél plaats kan vinden… 
Helaas zit een viering in het Teatskehús met kinderen, ouders, bewoners en dorpsgenoten er niet in.  
De adventvieringen zullen plaatsvinden in eigen groep en de kerstviering – met kerstverhaal gespeeld 
door het team – gezamenlijk op vrijdagochtend.  
 
Om 12.00 uur krijgen alle kinderen dan allemaal vakantie! 
 


