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 Datum: 11 december 2020, Nr. 13 

 

                                                      15 december   -  Nina Timmermans 
                                                               16 december   -  Amber den Boer 
                                                               22 december   -  Noél Verwest 
                                                               31 december   - Gwen van Vliet 
                                                                 6 januari         -  Dagmar Hoogerheide 

Kerstviering  
Dit jaar gaan veel dingen anders dan we gewend zijn. Zo ook het gebruikelijke 
kerstfeest. We hebben besloten om i.p.v. een kerstdiner een kerstlunch met 
elkaar te houden op donderdag 17 december. 
De OR verzorgt de lunch, waar we weer super blij mee zijn! De kinderen mogen 
deze dag in hun mooiste feestkleding naar school komen. 
Na de lunch zullen we met alle groepen voor elkaar optreden om er een écht 
feestje van te maken. Voor u zullen we uiteraard weer foto’s op Parro plaatsen, 
zodat u ook een beetje kan meegenieten. 
Op deze dag hoeven de kinderen alleen iets te drinken en eventueel fruit mee te nemen voor 10 uur. 
We maken er met elkaar een feestelijke dag van! 

 

 

 
Kerstcrea 

Op dinsdagmiddag 15 december gaan we gezellig knutselen met elkaar. In de hele 
school zal dan een gezellige kerstsfeer heersen. We stellen voor die middag groepjes 
samen met kinderen uit verschillende leerjaren. Het wordt vast een heel leuke 
middag! Wie weet krijgen onze Kerst-knutsels nog een hele mooie bestemming……  
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Paarse vrijdag 
Vandaag, vrijdag 11 december, is het “Paarse Vrijdag”. Door als Klimop-school in alle groepen aandacht te 
schenken aan “Paarse Vrijdag”, willen we een signaal afgeven dat iedereen op onze school zichzelf mag zijn en 
dat niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Op 
www.paarsevrijdag.nl vindt u meer informatie over “Paarse Vrijdag”. 

 

 
 
 
 

 

Schoolfruit 
Elke woensdag, donderdag en vrijdag zijn er fruitdagen. Op die dagen wordt in de ochtendpauze schoolfruit 
uitgedeeld aan de leerlingen. Op de maandag en dinsdag kunnen de kinderen die dat willen, zelf van thuis fruit 
meebrengen voor de ochtendpauze. Deze week kregen de kinderen meloen, appel en sinaasappel 
voorgeschoteld.  Als u wilt dat uw kind ook bij de lunch een stuk fruit eet, moet dat wel elke dag van thuis 
worden meegebracht.  

In het EU-Schoolfruitprogramma maken de leerlingen af en toe kennis met soorten fruit/groente die zij nog 
nooit geproefd hebben. Samen de smaak ontdekken is ook een van de doelstellingen van het programma, 
naast de aandacht voor gezond eten. De komende week worden op woensdag t/m vrijdag de volgende 
producten geleverd: 

 

 

 

 
 
Lusjes aan jas  
 
Het komt regelmatig voor dat aan de jassen van kinderen een lusje ontbreekt om de 
jas goed te kunnen ophangen aan de kapstok. Daardoor belandt zo’n jas dikwijls op 
de grond onder de kapstok. Dat geeft een rommelige aanblik en is niet bevorderlijk 
voor de levensduur van de jas. Wij willen u dan ook vragen om er zorg voor te 
dragen dat de jas van uw kind voorzien is van een ophang-lusje. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.paarsevrijdag.nl/
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Agenda   
dinsdag  15-12  Kerstcrea in alle groepen 
donderdag 17-12 Kerstviering 
vrijdag  18-12  Alle kinderen ‘s middags vrij vanaf 12.00 uur 
vrijdag  18-12  Start Kerstvakantie 
maandag 04-01  Eerste schooldag in het nieuwe jaar 2021 
woensdag  06-01 MR-vergadering om 12.30 uur 
 
 

 

 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Vrijdag was het dan eindelijk 
zover; Sint en Piet kwamen bij 
ons op school! Aan de foto’s 
op Parro heeft u vast kunnen 
zien dat we allemaal heel erg 
hebben genoten. 
Nu Sinterklaas en de pieten 
weer terug naar Spanje zijn, is 
het tijd voor het volgende 
thema: Kerst. 
De hal van de onderbouw is 
omgebouwd tot verblijf voor 
de Kerstman; hij kan er een 
lekker kerstdiner maken en 
opeten en zijn slee met 
rendieren staat er gestald. De 
kinderen kunnen kerstkaartjes 

maken, met de kerst Playmobil spelen en verschillende kerstspelletjes doen. Daarnaast doen we natuurlijk 
allerlei kringactiviteiten en maken we werkjes over Kerst. 
 
Inmiddels is groep 3 aan kern 5 van Veilig leren lezen begonnen. In deze kern leren de kinderen de eu, ie, l, ou 
en uu. Nog even en we kennen álle letters! Bij rekenen zijn we met het vierde blok gestart en werken we 
onder andere aan bussommen, sommen met pijlentaal, de getallenlijn t/m 40 en splitsen. 

 
 
Willen jullie vrijdag weer een tas meenemen, zodat de werkjes mee naar huis kunnen? Alvast bedankt! 
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Nieuws uit groep 4-5-6 

In de drukke maand december hebben we al veel leuke dingen gedaan. Volgende week donderdag krijgen we 
een fantastische Kerstlunch op school en vrijdag gaan we de klas opruimen en sluiten we de week af met een 
heerlijke vakantie van twee weken!!  

 

Na de Kerstvakantie gaat groep 5 en 6 het hoofdstuk van biologie afmaken en volgt de toets.  

Wat hebben we een leuke Sinterklaas gehad. We hebben surprises uitgepakt en gedichten voorgelezen. Fijn 
dat iedereen weer goed zijn best heeft gedaan. Na de ochtendpauze hebben we optredens gedaan voor 
Sinterklaas en Piet. We hebben een hele gezellige ochtend gehad met z’n allen. Hieronder kunt u op de link 
klikken en enkele foto’s bekijken.  

Klik op onderstaande link voor foto’s: Mijn album: https://myalbum.com/album/LzjQJHne68Px 

 

Nieuws uit groep 7-8 

Sinterklaas 
Vrijdag 4 december hebben we Sint en Piet mogen ontvangen in de school. We hebben genoten van alle 
prachtige surprises en gedichten. Iedereen had er echt iets van gemaakt, heel leuk om te zien.  
De kinderen hadden eigenlijk geen tijd voor pauze en wilden het liefst meteen door met het ontdekken van 
alle surprises, gedichten en cadeaus.  
 
Tijd om hun toneelstuk op te voeren voor Sint en Piet hadden ze wel. Wat een talent zit er in de groep, 
iedereen had echt een rol die bij hem/haar past. We hadden Ivan die verantwoordelijk was voor de muziek en 
geluidseffecten en Carmen en Manon waren helemaal thuis in het schrijven van het script. Zo knap hoe de 
kinderen dit in 1 week neergezet hebben. (Foto’s en filmpjes staan ook in de Parro app)  
 
‘s Middags hadden we een ontspannen middag, er werd gekeken naar een filmpje, gezelschapsspellen 
gespeeld, buiten gespeeld en gebouwd met K’nex. 
Het was een geslaagde dag en we kijken nu al uit naar kerst. 

https://myalbum.com/album/LzjQJHne68Px
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Huiswerkoverzicht 
Maandag 14 december:  Toets rekenen blok 3 
 
Zoals jullie zien staat er komende week weinig huiswerk op het programma. Hier kiezen wij bewust voor. De 
kinderen hebben afgelopen weken zo hard gewerkt.  
Het is bijna kerstvakantie en dan is het tijd voor ontspanning, rust, veel spelen en genieten met elkaar. We 
wensen jullie alvast een heel fijne kerstvakantie en een gelukkig nieuwjaar. 

Groetjes, juf Esther en juf Ellen 

Vanuit Kibeo 
Wij hebben gewerkt aan het thema Sinterklaas. Samen met 
groep 1 mochten wij spelen in de Sinterklaas-hoek bij de 
kleuters, luisteren naar een boekje van juf Ali en zijn enorm 
verwend met een leuk cadeautje! Vanaf deze week gaan wij 
verder met het thema Kerst. We versieren kerstbomen, 
spelen leerzame spelletjes en zingen kerstliederen met elkaar. 
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