
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER  

 
TREFWOORD / MEETELLEN 
Ook al weten we dat iedereen erbij hoort, toch gebeurt het nog regelmatig dat mensen buiten de 
boot vallen of dat ze bewust aan de kant worden gezet. Het zwarte schaap voelt zich buitengesloten, 
de overige schapen vinden dat hij beter naar zijn eigen kudde kan gaan.  
 
Nenna, de hoofdpersoon uit het kerstprentenboek, vindt dat zij gekleineerd 
wordt door de herders. Als zij op een dag alleen staat voor de kudde, laat zij 
zien dat zij haar mannetje staat. De herders zijn onder de indruk van haar 
talent.  
 
Maria, uit het kerstevangelie van Lucas, is verbaasd dat zij als eenvoudig 
meisje wordt uitgekozen om de moeder van Jezus te worden. 
 
In het thema van deze maand staan de kinderen stil bij de vraag wat het voor de mens betekent om 
mee te tellen in een groep. Zij worden zich bewust van de spanning die ontstaat wanneer mensen 
niet volwaardig meetellen, terwijl ieder mens daar recht op heeft. Ze denken na over de extra 
aandacht die gegeven wordt aan kwetsbare groepen in de samenleving. 
 
leerKRACHT! 
Zoals u al in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zijn wij als team dit schooljaar gestart met 
leerKRACHT! Deze manier van werken biedt ons als leerkrachten de juiste 
tools om iedere dag samen een beetje beter te worden en echt bezig te 
zijn met hetgeen waar het onderwijs om draait; De kinderen en het 
lesgeven. Zo ‘vergaderen’ we nog maar een kwartier per week in de vorm 
van een bordsessie, gaan we maandelijks bij elkaar in de groep kijken, 
hebben we feedbackgesprekken met elkaar en ontwerpen we samen 
‘lessen’. 
 
Een ander onderdeel is de leeringarena, want wanneer we ons onderwijs willen verbeteren zullen 
we moeten luisteren naar de personen die daar het meeste mee te maken hebben en dat zijn de 
kinderen. Op dit moment zijn we bezig met het verbeteren van ons woordenschatonderwijs en 
daarbij wilden we graag van de kinderen horen wat zij nodig hebben. 
Uit iedere groep is er een leerling gevraagd om met ons mee te denken. Dit gebeurde onder leiding 
van juf Alexandra. De andere leerkrachten mochten alleen kijken en luisteren. 
Na de leerlingarena hebben we met elkaar nog wat gedronken en wat lekkers gegeten. 
Toen de kinderen weer naar huis waren, hebben we als team met elkaar besproken wat we precies 
hebben gehoord en hoe we dit toe kunnen passen in ons onderwijs. 
Over een aantal weken is er weer een leerlingarena, waarbij er nieuwe leerlingen worden  
uitgenodigd. 
 
KAART IN ACTIE 
Vorige week zijn de formulieren uitgedeeld voor Kaart in Actie. We hopen natuurlijk dat u in grote 
getale zult bestellen. De opbrengst zal volledig ten goede komen aan de attributen op het 
gerenoveerde schoolplein.  



JUF PETRA 
Juf Petra is al twee dagen per week als onderwijsassistente werkzaam bij ons op school. We zijn blij 
dat ze na de kerstvakantie volledig bij ons komt werken, waardoor de kleutergroepen die enorm aan 
het groeien zijn, nog vaker opgesplitst kunnen gaan worden. 
 
SINTVIERING 
We zijn benieuwd of ook Sint dit jaar bij ons op school zal komen. Het is de 
bedoeling dat iedereen zich om 8:20 uur voor het plein verzameld heeft.  
De groepen 5 t/m 8 mogen dinsdagmiddag hun surprise al brengen of op 
woensdag 5 december tot uiterlijk 8:15 uur.  
 
KERSTVIERING 
Het kerstfeest zal dit jaar plaatsvinden in De Open Hof in Oud-Beijerland. Een officiële uitnodiging 
volgt nog. Tijdens die avond zal er ook een collecte zijn, de helft hiervan zal ten goede komen aan de 
stichting ‘Because We Care’. Mirjam Gijlstra, moeder van Lucas uit groep 6, Mare uit groep 4 en 
Hanne uit groep 1, gaat in maart naar vluchtelingenkamp Kapa Tere op Lesbos om met een team van 
7 mensen iedere dag 100 ontbijtjes uit te delen en activiteiten te organiseren. De opbrengsten zullen 
volledig ten goede komen aan de ontbijtjes die uitgedeeld zullen gaan worden, omdat Mirjam dit 
daar zelf zal brengen. Bent u benieuwd naar deze organisatie dan kunt u kijken op 
https://www.becausewecarry.org 
 
INLOOPOCHTEND EN KERSTKNUTSELEN 
Op vrijdag 21 december is er inloop tot 9:30 uur voor alle leerlingen. Daarna start de ‘gewone’ 
schooldag. Op deze ochtend willen we met de kinderen kerststukjes maken. Wilt u komen helpen? 
We starten om 11:00 uur in alle groepen. 
Wilt u uw eigen kind een bakje en versieringen meegeven? Graag in een zakje voorzien met de naam 
van uw kind. 
Heeft u nog groen wat we kunnen gebruiken voor de kerststukjes? Dan ontvangen we dat graag in 
diezelfde week.  
 
KOPTELEFOONS 
Zoals u wellicht weet krijgt ieder kind een koptelefoon van school. Helaas merken wij dat hier niet 
altijd zuinig mee om wordt gegaan en een leerling soms meerdere koptelefoons per schooljaar nodig 
heeft. U zult begrijpen dat dit voor ons een flinke kostenpost is, wanneer wij deze koptelefoons 
blijven vergoeden.  
Wanneer een kind binnen een jaar een kapotte koptelefoon heeft zullen wij helaas een vergoeding 
moeten vragen van een euro. Op die manier kunnen we de koptelefoons toch blijven bekostigen.  
 
OVERBLIJFLIJSTEN 
Denkt u nog aan het invullen van de overblijflijsten? Wanneer het u zelf niet 
lukt om te komen dan is er wellicht een opa, oma, oom of tante enz. die zou 
willen helpen. Alle extra handen zijn welkom.  Namens de leerkrachten 
bedankt! 
 
BAG2SCHOOL 
De afgelopen periode heeft u 424 kilo aan kleding ed. ingeleverd. Dit heeft de 
school weer een mooi bedrag van €127,20 opgeleverd. 
 
  



SPONSORKLIKS 
Denkt u aan ons wanneer u online iets bestelt? Alle kleine beetjes helpen. 
Inmiddels hebben we al €164,48 bij elkaar gespaard. Alvast bedankt! Meer 
informatie vindt u op www.sponsorkliks.nl 
 
KALENDER 

Datum: Activiteit Groep 

woe. 5 december Sinterklaasviering 1 t/m 8 

do. 20 december Kerstviering in Oud-Beijerland. 
Uitnodiging volgt. 

1 t/m 8 

vrij. 21 december Inloop tot 9:30 uur 1 t/m 8 

ma.24 december Start kerstvakantie  

ma. 7 januari 1e schooldag na de vakantie 1 t/m 8 

do. 17 januari schriftjesochtend 3 t/m 8 

 
 


