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Agenda december 2020 
 

Datum Activiteit Tijd 

4 december Sinterklaas  

7 december Adventsviering  

14 december Adventsviering  

18 december Kerstontbijt en Kerstviering   

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie  

25 & 26 dec. Eerste & Tweede Kerstdag  

 

Personele zaken 
Juf Annemieke is nog steeds niet geheel hersteld. Fijn is wel dat ze aan het re-integreren is en dus weer 
een aantal uurtjes per dag aan het werk kan. Tot de Kerstvakantie zal ze niet volledig in de kleutergroep 
staan. Juf Tineke blijft een dag extra werken en juf Iris is daarnaast 1 of 2 dagen in de groep. 
 

Kanjerupdate groep 4/5 
In groep 4-5 luisteren we samen naar het verhaal ‘Max en de klas’. Max is een echte denker, hij denkt de 
hele dag over allemaal dingen na. Soms denkt hij zoveel na, dat hij erover in zit en aan het piekeren is. 



 

 

Piekeren moet je niet in je eentje doen. Max gaat praten met zijn ouders, die vertrouwt hij. Dat voelt fijn 
voor Max. Max zit ook op school. In zijn klas zitten allemaal verschillende kinderen. Sommige kinderen 
zijn de witte pet eventjes kwijt en gedragen zich zoals een rode, zwarte of gele pet. Hoe kunnen ze, sa-
men met de juf, de witte pet weer tevoorschijn krijgen?  
Via rollenspellen en vertrouwensoefeningen spelen we situaties na en oefenen we wat we het beste 
kunnen zeggen of doen. Dit gaat al hartstikke goed! 
 

‘Parkeren’ rondom school 
We vragen alle ouders, verzorgers, pakes, beppes en andere oppassers om weer even goed te letten op 
de manier waarop de kinderen gebracht naar en gehaald worden van school. 
We constateren dat de meesten het liefst snel even voor de deur ‘parkeren’ en daarbij hun auto (of 
trekker) zo ergens neerzetten. 
Vanuit meerdere kanten uit de directe omgeving hebben wij het verzoek ontvangen om u als ouder/ver-
zorger te vragen om uw ‘parkeergedrag’ aan te passen, zodat het veiliger wordt voor school en zodat de 
doorstroom van verkeer niet zo wordt belemmerd. 
 
Teatskehûs 
Daarnaast vraag ik uw speciale aandacht voor het plaatsen van uw auto bij het Teatskehûs. Daar moeten 
de oprit en toegangsrit aan de zijkant (tussen school en Teatskehûs) altijd open en toegankelijk zijn voor 
hulpdiensten en laden en lossen. 
 

 Mogen wij op uw medewerking rekenen? Alvast hartelijk dank namens school, Teatskehûs en 
ondernemers. 

 

Nieuwe methode Wereld Oriëntatie 
Voor onze wereld oriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek) zijn wij op 
zoek geweest naar een nieuwe methode. De huidige was verouderd en aan vervanging toe. 
 
De afgelopen periode hebben wij ons verdiept in hoe wij W.O. willen aanbieden, de mogelijkheden qua 
methoden en gekeken naar wat passend zou zijn bij onze visie. We hebben verschillende zichtzendingen 
bekeken en een aantal zijn uitgeprobeerd in de groepen. 
 
Onze keuze is gevallen op de methode ‘Wijzer!’.  Vanuit deze methode zullen we vanaf nu de vakken ge-
schiedenis en aardrijkskunde aanbieden. De materialen zijn hiervoor besteld. 
 
Voor natuur en techniek kiezen we – naast het leerkrachtgedeelte voor de doorgaande lijn – voor een 
iets andere invulling, aangezien wij vinden dat we hier de ruimte moeten hebben voor het ‘beleven’. 
Hierbij wordt Angelique Frankena- van Tetering ingezet als Wetenshap & Techniek expert. Zij werkt al 
langer voor school en heeft al veel ontwikkeld op dit gebied (beleid, leerlijnen en opdrachtkisten). Daar-
naast hebben wij een abonnement op ‘Groen Doen’ waar wij de excursies en leskisten regelen (door co-
rona even niet, maar dat komt uiteraard wel weer). 
 



 
 

 

Gymnastiek – kleding en schoenen 
We willen hierbij graag de afspraken omtrent gymnastiek opnieuw onder uw aandacht brengen. 
Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 is het dragen van gymschoenen verplicht. De gymschoenen moe-
ten een wit/gele zool hebben en dienen goed buigzaam te zijn. We zien momenteel dat een aantal kin-
deren gymt op schoenen met een zwarte zool. Dit beschadigt de vloer van onze gymzaal en mag dus 
niet. Balletschoentjes zijn niet zo geschikt. De zool is te glad en dus gevaarlijk.  
Schoenen die buitengedragen worden, mogen niet in de zaal worden gebruikt, tenzij ze héél goed zijn 
schoongemaakt. Ook gymkleding is verplicht en wordt meegenomen op de dag van gymnastiek. 
De kleuters dragen tijdens de spel- en kleutergymnastieklessen geen speciale gymkleding. Ze sporten in 
hun ondergoed en dragen gymschoentjes die door school zijn aangeschaft.  

Wanneer kinderen hun gymkleding vergeten, gelden de volgende afspraken:  
1e keer: in eigen kleding.       2e keer: in de eigen klas blijven   3e keer: in de eigen klas blijven, de leer-
kracht neemt dan contact op met de ouders.      
Wilt u samen met uw kinderen zorgen voor (goede) gymkleding en schoenen? 
 

Sinterklaas  
Het Sinterklaasfeest ziet er dit jaar anders uit dan normaal. Er is geen groot feest voor iedereen in De 
Singel; dat kan dit jaar helaas niet. Gelukkig heeft Sinterklaas laten weten dat hij wel op school komt. 
Daar zijn we erg blij mee!  
 
Sinterklaas zal dit jaar op vrijdag 4 december met zijn twee Pieten rond 9.00 uur via de Van der Looswei 
naar onze school komen. Wij zullen dan met alle kinderen van school op de stoep (aan de schoolkant) 
staan. Dan kunnen we Sinterklaas en zijn Pieten welkom heten.  
Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder(s), verzorgers hier ook iets van mee wilt maken. Dat kan als u 
op gepaste afstand van elkaar blijft en aan de andere kant van de weg op de stoep wilt blijven.  
Als Sinterklaas op het schoolplein komt, verzoeken wij u daar niet te komen. We houden ons aan de 
richtlijnen van de GGD en willen het zo veilig mogelijk houden. De kinderen zullen daar nog enkele lied-
jes zingen met begeleiding van het korps onder leiding van Roelof.  
Sinterklaas en zijn Pieten zullen daarna nog even bij de peuters langsgaan. Vervolgens brengt hij aan alle 
klassen een bezoek. We maken er een mooi feest van!  
 

Advent en Kerst  
Dit jaar vieren we advent met elkaar in de gymzaal. Deze vieringen houden we op maandagochtend 7 en 
14 december. Het kerstverhaal van Koning Guldemond wordt verteld in de adventsvieringen. Dit verhaal 
gaat over 'Een cadeau voor de wereld'. De geboorte van Jezus is een cadeau voor de wereld. Zijn komst 
brengt licht in de nacht en vrede op aarde. Daar mogen we blij van worden! 
 
Kerst vieren we op vrijdag 18 december. We starten met een kerstonbijt (informatie volgt) in de klas en 
aansluitend vieren we de Kerstviering in de gymzaal.  



 

 

Wat kerst voor ons betekent: de gezelligheid, de warmte, het samenzijn, het licht in een donkere tijd. 
Wij denken aan mensen, dichtbij en ver weg, die zoeken naar een beetje meer licht, een beetje meer 
vrede. Zo gaan we iets maken voor de bewoners van het Teatskehûs waar we, tot onze spijt, de Kerstvie-
ring niet kunnen houden. 
 
Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot,  
Soms zijn ze klein, 
Je hoeft ze niet te zoeken, 
Je kunt ze ook zijn.  
 

Luizencontrole 
De luizencontrole heeft al lange tijd niet plaatsgevonden i.v.m. corona. In januari kijken we hoe het er 
voor staat en of de controles weer plaats kunnen vinden. Tot die tijd vragen wij u zelf te controleren en 
scherp te zijn. 
Mocht u vragen hebben m.b.t. luizencontrole, dan kunt contact opnemen met onze coördinator Titsia 
Bakker (zie Informatieboekje). 
 

Bag2school opbrengst 
Een prachtige opbrengst! Bedankt voor uw bijdrage! 

 

 


