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Voorwoord 
En weer moesten we eerder dicht…  

Wat een teleurstelling en wederom schakelen voor 

iedereen. Zowel voor de kinderen, u als ouder als 

ook voor ons als team.  

Gelukkig hebben we er vorige week – met onder-

steuning van de OR – een mooie kerstweek van kun-

nen maken met een lekkere kerstlunch en de kerst-

musical. Sfeervol en warm… 

Hierover heeft kunnen lezen én kijken via Social 

Schools en verderop in deze Nieuwsbrief. 

 

En dit is een rare week… De school is nagenoeg leeg, 

we ruimen alle kerstspullen op en we bereiden ons 

voor op een mogelijke week thuisonderwijs na de 

Kerstvakantie. Want dat is de laatste boodschap die 

we hebben ontvangen.  

Op maandag 3 januari horen we of we maandag 10 

januari fysiek mogen starten – waar we echt op ho-

pen! – of dat we toch weer in lockdown blijven en 

eerst thuis aan de slag moeten… 

Activiteiten in de agenda zijn gebaseerd op fysiek on-

derwijs vanaf 10 januari. Mocht dat anders worden, 

dan ontvangt u daarvoor bericht via Social Schools. 

 

Na 3 januari ontvangt u bericht van mij over de week 

erna. Tevens zult u op vrijdag 7 januari bericht van 

de groepsleerkrachten ontvangen met de nodigde 

informatie voor de week erop. 

 

Maar nu eerst genieten van vakantie en feestdagen. 

We hopen dat iedereen de mogelijkheid heeft om el-

kaar te ontmoeten, samen te zijn en te genieten van 

Agenda januari 2022 
  

Datum Activiteit 

20 december 2021 

t/m 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

10 januari Start school in 2022 

11 januari (e.v.) Schoolschaatsen groep 5 

t/m 8 

12 januari Luizencontrole 

28 januari Nieuwsbrief 6 

 



 

 

de gezelligheid die deze periode met zich mee 

brengt. 

Ik wil u hierbij hele fijne feestdagen toewensen en 

een goede jaarwisseling!   

 

Hartelijke groeten, Rixt Minnema 

 

Werkzaamheden school 
De afgelopen weken zijn de werkzaamheden op 

school gelukkig doorgegaan. Hierbij de stand van za-

ken: 

 

Vloeren 

De vloeren zijn grotendeels gelegd. De trap wordt 

deze week gedaan en er worden nog punten bijge-

werkt. Voor de Kerstvakantie zal bijna alles klaar zijn. 

 

Zandbak 

Buiten is er ook actie: het zandbakzand wordt ver-

verst en er wordt een tegelvloer onderin aangelegd. 

De kinderen kunnen straks dus lekker met nieuw 

zand spelen! 

 

 

  
 

 

Meubilair 

We hebben een keuze gemaakt voor het meubilair 

(leerlingsets, instructietafels en banken)  en deze 

worden besteld. 

Voor meubilair dat op maat wordt gemaakt, is op-

dracht gegeven. Wachttijden zijn echter lang. We 

zullen geduld moeten hebben… 

  

Kanjertraining  
Eerder dan verwacht is het kerstvakantie en zien de 

kinderen elkaar maar liefst drie weken niet. Na een 

vakantie die langer dan twee weken duurt, zetten wij 

op school in iedere groep vanuit de Kanjertraining 

kennismakingsspelletjes en groepsvormende 

activiteiten in. Na een langere periode van elkaar 

niet zien, moeten de kinderen uit een groep weer 

aan elkaar wennen en vindt er weer groepsvorming 

plaats.  

De Kanjertraining geeft hele mooie tips en 

activiteiten die de leerkracht met een groep kan 

doen. Voor kinderen is het belangrijk om elkaar te 

kunnen vertrouwen in de klas. Het uitgangspunt is 

de smileyposter: we willen graag te vertrouwen zijn. 

Vanuit vertrouwen kun je samenwerken met 

mensen die niet meteen je beste vriend of vriendin 

zijn. Als een groep goed weet samen te werken, zal 

er meer plezier zijn en dit vergroot het groepsgevoel.  

Ook bespreken we de Kanjerafspraken met de 

kinderen en zijn we er alert op dat we de Kanjertaal 

spreken. Dit doen we niet alleen in de klas en in het 

schoolgebouw, maar ook op het plein.  

 

Dalton 
Een van de kernwaarden van Dalton is ‘vrijheid en 

verantwoordelijkheid’. Afgelopen jaar zijn we in 

groep 5 t/m 8 gestart met de doelenborden voor 

rekenen. Op deze borden hangen de doelen waar er 

in die week aangewerkt wordt. De kinderen geven 



 
 

 

aan met welke instructie zij mee willen doen en 

welke doelen zij zelfstandig kunnen halen.  

Om goed in te kunnen schatten welk doel al gehaald 

is, maken wij voor elk nieuw blok een toets. Het is 

mooi te zien dat de kinderen op deze manier 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen 

leren.  

Naast dit doelenbord kunnen de kinderen in Snappet 

ook werken in hun werkpakket. Hierin staan allerlei 

doelen waar zij zelfstandig verder aan kunnen 

werken. De kinderen kunnen zelf goed inschatten 

welke doelen nog extra oefening nodig hebben. 

 

Sinterklaas 

Vrijdag 3 december was het groot feest op school! 

Ondanks alle problemen op de stoomboot onderweg 

naar Nederland en ook tijdens zijn verblijf in Neder-

land, was Sinterklaas gewoon bij ons op school sa-

men met twee van zijn leukste pieten. Voor alle kin-

deren was er wat lekkers en natuurlijk had de Sint 

voor de kinderen uit de onderbouw een mooi pre-

sentje meegenomen. In de groepen 5 tot en met 8 

hadden de kinderen schitterende surprises voor el-

kaar geknutseld. Veel te gauw was het alweer tijd 

om afscheid te nemen van Sint en zijn pieten!  

Wij hopen hen volgend jaar weer te zien.  

 

Speciale post uit Spanje! 

We hebben speciale post ontvangen uit Spanje!  

In de bijlage vindt u de brief van Sinterklaas. Wilt u 

deze aan de kinderen laten zien en (voor)lezen? 

Want de brief is voor de kinderen. We willen echter 

niet wachten tot januari om hem te delen, vandaar 

dat we hem als bijlage bij deze Nieuwsbrief voegen. 

 

 

 

 

Viering Advent 

In de vorige Nieuwsbrief schreven wij nog dat wij 

eerste en tweede Advent graag samen met alle kin-

deren en zuster Dorothea Bylak wilden vieren, maar 

door de strengere maatregelen hebben wij dit helaas 

anders moeten regelen. In elke klas zijn de afgelopen 

weken drie kaarsjes aangestoken op de Advents-

krans en is het verhaal verteld van de engel die een 

verrassende boodschap kwam brengen aan Maria. 

Hoe dit verhaal verder ging, hebben wij kunnen zien 

en horen bij de musical van groep 5 en 6. 

 

Kerst 
Vrijdagochtend konden alle kinderen de Kerstviering 

bijwonen, verzorgd door groep 5-6. Het thema was 

‘Verrassend licht.’ Eerst werden de Adventskaarsen 

aangestoken. Via een prentenboek doken we daarna 

als het ware in het kerstverhaal. Na elkaar versche-

nen Maria, Jozef, de herders en de engelen op het 

podium. Zo werd het verhaal van licht verteld en 

hoorden we dat wij ook zelf licht kunnen geven door 

er voor een ander te zijn. 

 

In groep 3-4 hebben we samen het lokaal kerstklaar 

gemaakt met verschillende kerstknutsels. Ook de 

kerstlunch was een succes!    

 
 

Groep 5-6 genoot van de heerlijke kerstlunch. Dank-

zij de ouderraad die lastminute nog van alles regel-

den, konden de kinderen genieten van een heleboel 

lekkers. De sfeer zat er goed in!  



 

 

Vrijdagochtend kwamen de kinderen vol spanning op 

school, want wat hadden ze zin in de kerstviering. 

Maar toch ook wel spannend, zo onverwacht een 

week eerder dan gepland. Gelukkig was er van die 

zenuwen weinig meer te merken op het podium. Ge-

bedjes werden voorgelezen, toneelstukjes opge-

voerd en liedjes enthousiast meegezongen. Samen 

brachten de kinderen het kerstverhaal tot leven voor 

de andere groepen.  

Als afsluiting van de dag werd er een mooie kerst-

boom geknutseld, terwijl er ondertussen gezellig 

werd meegezongen met de kerstmuziek.  

 

 
 

Schoolschaatsen 
Dit schooljaar gaan we met de kinderen van groep 5 

t/m 8 schoolschaatsen. De bedoeling was om vanaf 

dinsdag 11 januari vijf keer naar de Elfstedenhal in 

Leeuwarden te gaan. We wachten even af hoe de 

planning nu – met de sluiting van binnensporten – 

zal verlopen. 

De kinderen krijgen de eerste vier keer schaatsles en 

gaan de laatste keer een heuse Elfstedentocht 

schaatsen in de ijshal. Wij hebben er zin in!   

Wegens de schaatslessen vervallen op de maandag-

middag in deze weken de gymlessen. 

 

Schoolwas 
De afgelopen 2 jaar heeft Ruby Hoogeboom de 

schoolwas verzorgd. Wij willen haar daarvoor harte-

lijk danken! 

Ruby is er inmiddels mee gestopt en we vragen hier-

bij of er een ouder (of familie) is die – tegen een 

kleine vergoeding – de schoolwas zou willen verzor-

gen. Het gaat om één keer per week, op vrijdagmid-

dag de vuile was meenemen en op maandagochtend 

terugbrengen op school. We horen graag van u! 

Voor vragen kunt u terecht bij Rixt Minnema. 

 

 

Fijne vakantie! 
 

 

 
 


