
 

 Datum: 3 december 2021, Nr. 7 

 

    Zaterdag 4 december – Xavy Verwest 

    Woensdag 8 december – Anne Rietdijk 

    Woensdag 15 december – Nina Timmermans 

    Donderdag 16 december – Amber Den Boer, Yasmin Stitan  

     

 
 
 
 

Naschools schaken 

 

Helaas gaat het naschools schaken de komende weken niet door. Dit hangt samen met de corona 

maatregelen waarover we u eerder informeerden. We proberen in de groepen tussen de lessen door 

wel schaaktijd vrij te maken, zodat we wel een beetje in het ritme blijven. Gelukkig kunnen de 

kinderen, naast het spelen met echte schaakstukken, wel aan de slag met het het online 

schaakprogramma Chessity. Zoals u weet kunnen de kinderen ook thuis inloggen in het programma. 

Hopelijk lukt het u om zelf ook tijd vrij te maken om af en toe met uw zoon of dochter te schaken. 

Mocht u zelf niet kunnen schaken en het alsnog graag zou willen leren, dan kunt u via school ook een 

account van Chessity aanschaffen. Het is namelijk heel leuk om af en toe in de thuissituatie met uw 

kinderen te schaken.



 

 
 

Agenda 
 
Dinsdag  07-12  Naschools schaken gaat niet door 
Woensdag 08-12  13.00 (online) MR-vergadering  
Vrijdag  17-12   Volgende Kletskop 

Dinsdag 21-12  Kerstcrea 

Donderdag 23-12  Kerstviering 

Vrijdag  24-12  Start Kerstvakantie alle groepen om 12.00 uur 
Kerstvakantie  24-12  Start om 12.00 uur t/m vrijdag 7 januari 2022 

 
 

 
 

 

 

Kerstviering 

Na de Sinterklaasviering richtingen we onze ogen op de Kerstviering; regeren is tenslotte vooruitzien. 

De nieuwe coronamaatregelen laten het niet toe om de Kerstviering na schooltijd te organiseren. 

Inmiddels hebben we, in overleg met de ouderraad, een alternatief bedacht waarover we u later 

zullen informeren. Eén ding is zeker: we gaan er met elkaar toch een gezellige Kerstviering van 

maken. 

Mocht u thuis nog Kerstspulletjes over hebben, dan houden we ons aanbevolen. We willen de school 

namelijk binnenkort in de Kerstsferen brengen. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Wat een super leuk Sinterklaasfeest hebben we vrijdag gehad! Met Sint en zijn pieten in de gymzaal 
hebben we het heel gezellig gemaakt met liedjes, spelletjes en natuurlijk kregen we pepernoten.  
Terug op school kwam Piet de zak met cadeautjes bij ons brengen. 3,2,1 uitpakken maar! Wat waren 
we allemaal blij met de mooie cadeaus! We hebben Sint en zijn Pieten nog uitgezwaaid; tot volgend 
jaar! En wie nog bezoek krijgt van hen dit weekend… veel plezier! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende week starten we met het thema Kerst en zullen we in een gezellige kerstsfeer weer van 
alles rondom dit thema gaan doen.  
 
Oproep: 
De eierdoosjes zijn op, wie heeft nog wat voor ons? Wc rollen 
gebruiken we uit hygiënisch oogpunt niet meer, maar 
keukenrollen zijn wel welkom. 
Heeft u nog doosjes van een chocoladeletter of boterbakjes, dan 
houden we ons ook aanbevolen. 
 

 

Een heel fijn (Sinterklaas)weekend voor iedereen!  
 

 

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Beste ouders en/of verzorgers van groep 4, 5 en 6, 

Surprises Sinterklaas > Vorige week hebben de leerlingen uit groep 4/5/6 

lootjes getrokken voor Sinterklaas. Iedereen had een surprise gemaakt met 

een passend gedicht. We hadden afgesproken dat het cadeautje 9 euro 

mocht kosten. Op vrijdag 3 december hebben we de surprises uitgepakt en 

zijn Sinterklaas met zijn Pieten langs geweest in de gymzaal. Zie de foto’s op 

Parro! Het was een hele gezellige dag.  



 

 

Van harte gefeliciteerd Michael! We hebben met zijn allen gezellig de verjaardag van Michael uit 

groep 4 gevierd, hij is vorige week 7 jaar geworden!  

 

 

Topo Groningen: Alle leerlingen van de groep 5 en 6 hebben goed geleerd en een keurig cijfer 

gehaald voor de Topo-toets van Friesland. Nu is Groningen aan de beurt. Het zijn dit keer maar 6 

plaatsen die we gaan leren. Komende week gaan we goed naar de provincie Groningen kijken.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Schoen zetten: Afgelopen woensdag mochten de leerlingen hun schoen in de klas zetten.  

Donderdagochtend was het een lekkere rommel in de klas en hadden alle leerlingen een zakje 

pepernoten en een chocoladeletter gekregen. Er lag een erg mooi gedicht in de klas dat Amber voor 

ons heeft voorgelezen. We hebben er een hele gezellige dag van gemaakt en de Sinterklaasboom 

staat al.  

   

 

  

 



 

  

 

Bericht van juf Ymke: Inmiddels ben ik alweer een paar maanden hier op school. Ik voel mezelf hier 

helemaal thuis en wat is groep 4/5 en 6 een leuke klas. Het lesgeven verloopt super goed en hierdoor 

neem ik vaak lessen over van meester Tim. Kortom een heel positief bericht van een blije juf!!!  

 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Sinterklaas 

Vorige week hebben we al wat leuks mogen ontvangen van de Sint. Na een 

zoektocht vonden we een kerstcadeau, wat vol zat met cadeautjes. We 

hebben een chocolade letter, wat snoepgoed en leuke stickers gekregen. 

 

Vandaag hebben we een leuke Sintviering gehad met elkaar. Er zijn prachtige 

surprises gemaakt en mooie gedichten. Het was een heel gezellige dag!  

We wensen iedereen een heel fijn (Sinterklaas)weekend!  

 

 

Afronding blok 2 

Afgelopen week hebben we een start gemaakt met afronden van blok 2. Volgende week gaan we hier 

nog mee verder. Wat werken de kinderen hard en gemotiveerd. We zijn trots op jullie! 

Elke week staat er op Parro een bericht met 

daarin het huiswerk voor de komende week.  

 

 



 

Waxinelichtje 

Zodra de Sint weer is vertrokken naar Spanje, gaan wij rustig aan 

beginnen met het thema Kerst. De school zal binnenkort weer versierd 

worden en ook zal er een mooie kerstboom komen te staan in de klas. 

Als de kinderen op school komen, is het nog een beetje donker en wij 

vinden het heel gezellig om dan elke ochtend een waxine lichtje aan te 

doen in de klas. Wilt u uw kind komende week een waxinelicht houdertje 

met een waxinelichtje erin meegeven? Zo maken we er samen een 

gezellige, sfeervolle tijd van.  

 

Website van de week 

https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html  

Op deze website kun je extra spelling oefenen door middel van werkbladen, dictees en leuke 

spelletjes. We gebruiken hem ook vaak in de klas. Leuk om thuis ook eens te bekijken.  

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/ verzorgers, 

Deze weken zijn we natuurlijk bezig met Sinterklaas. We maken er een gezellige tijd van. We bakken 

pepernoten en dansen op de Sinterklaasliedjes. Ook mochten spelen in de Sint hoeken van school. 

Dat was best spannend. We zaten zelfs in de stoomboot en keken in de stal van Ozosnel. We vonden 

er ook ons versierde schoentje gevuld met een verrassing.   

Bij de BSO hebben we een quiz gedaan en getest wie het meeste van Sint en Piet wist. Ook hebben 

we kennis gemaakt met verschillende specerijen en zelf een specerijenmix gemaakt voor pepernoten, 

dan kunnen we thuis de lekkerste pepernoten bakken. 

 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 

https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html

