
 

 Datum: 17 december 2021, Nr. 8 

 

    Vrijdag 31 december – Gwen van Vliet 

    Donderdag 6 januari – Dagmar Hoogerheide 

     

 
 
 
 

 
 
 

Agenda 
 
    
Vrijdag    17-12  start kerstvakantie  
Maandag 10-01  (hopelijk) weer naar school 
Dinsdag 11-01  naschools schaken 
Vrijdag  14-01  Kletskop 
Dinsdag 18-01  naschools schaken 
Dinsdag 25-01  naschools schaken 
Woensdag 26-01  MR-vergadering – start 13.00 uur 
Vrijdag  28-01  Kletskop 
 

 
Site van de week 

 
Zoek je een leuke activiteit voor in de kerstvakantie? Geef de kinderen dan deze vrolijke kerst-
leesbingo waarmee ze lezen op te gekke plekken in huis. 
Goed lezen leert je kind vooral door veel leeskilometers te maken. Het is dus belangrijk veel te 

oefenen op school, maar zeker ook thuis. Met deze kerstvakantie-leesbingo vergroot je het plezier in 

lezen vast en zeker voor je kind, en zorg je dat het thuis ook door blijft oefenen zonder dat het 

aanvoelt als ‘moeten’. 

https://www.zwijsen.nl/feestdagen/lezen-saai-niet-met-deze-gekke-plekken-kerstvakantie-
leesbingo/?utm_campaign=aonb-Estafette2&utm_medium=email&utm_source=nb-12-2021 

https://www.zwijsen.nl/feestdagen/lezen-saai-niet-met-deze-gekke-plekken-kerstvakantie-leesbingo/?utm_campaign=aonb-Estafette2&utm_medium=email&utm_source=nb-12-2021
https://www.zwijsen.nl/feestdagen/lezen-saai-niet-met-deze-gekke-plekken-kerstvakantie-leesbingo/?utm_campaign=aonb-Estafette2&utm_medium=email&utm_source=nb-12-2021


 

Nieuws uit groep 1-2-3 

 
Wat was het de afgelopen weken gezellig in de klas. Kaarsjes 

aan, de kerstboom in de klas, openhaardje op het digibord. We 

hebben allerlei leuke kerstknutsels gemaakt: een rendier van een 

glazen potje, mooie 

kerstballen, kerstboompjes 

en een mooie kerstkrans. We 

leerden over de letter k, oefenden de voorzetsels, lazen leuke 

kerstboeken en nog veel meer. Helaas moet de school eerder 

dicht, maar we hopen dat jullie het thuis gezellig kunnen maken 

met de leuke werkjes die we hebben gemaakt.  

Groep 3 is al weer begonnen met kern 5 van Veilig leren lezen. 

Waar het grappige verhaal ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet’ bij hoort. Bij rekenen oefenen we onder 

andere met splitsen en echte sommen (pijlensommen). 

 

Nieuwe leerling 

Gister is Yasmin Stitan 4 jaar geworden en ze komt gezellig bij 

ons in groep 1-2-3. We wensen haar een fijne tijd bij ons op De 

Klimop toe! 

 

 

 

We wensen iedereen een heel fijne kerst en gelukkig en gezond nieuw jaar en niet te vergeten een 

fijne kerstvakantie! 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

Nieuws uit groep 4-5-6 

 

Verjaardag Nina: Nina is deze week 9 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd Nina! De leerlingen 

kregen een lekkere traktatie waarin ook voor iedereen een briefje zat met een mooie levensspreuk; 

erg origineel en de leerlingen vonden het prettig om te lezen!  

  

We hebben in de laatste week voor de kerstvakantie wederom hard gewerkt in groep 4, 5 en 6.     

Zo hebben we het spellingsdictee van thema 3 gemaakt en het thema afgerond. Deze week zijn de 

taaltoetsen afgenomen in groep 4, 5 en 6 en ook hier is thema 3 rond zodat we in het nieuwe jaar 

aan een nieuw thema van taal kunnen beginnen.  

Vrijdag hebben de leerlingen uit groep 5 en 6 een Topo-toets over de provincie Drenthe. Daarnaast 

hebben we deze week ook gezellig gedanst en geknutseld in de klas. Zoals u op de foto’s kunt zien 

hebben we mooie kerstmannen en kerstkransen gemaakt.  

Juf Ymke heeft woensdag ook een erg interessante groepsopdracht met de leerlingen gedaan waarbij 

iedereen goed heeft samen gewerkt.  

De leerlingen hebben ook gipsvormpjes geverfd wat een heel precies werkje is. Vrijdag komen de 

vrolijke kerstcreaties mee naar huis.  

  

 



 

Morgen komen er nog foto’s van het fraaie kerstontbijt en die plaats ik wederom in Parro. Volgende 

week heeft iedereen vrij en mogen wij helaas geen les geven. Wilt u toch oefenen met uw kind, dan 

kan dat heel goed in Gynzy. De leerlingen kunnen in ‘de Wereld’ van rekenen en spelling werken aan 

verschillende doelen. De leerlingen krijgen hun doelenmap mee naar huis en mogen dan verder 

oefenen. Hierbij wil ik alle ouders/ verzorgers hele fijne feestdagen wensen en een gelukkig en vooral 

gezond 2022!!! Fijne vakantie iedereen en hopelijk tot 10 januari 2022!! Groet van meester Tim. 

  

Enkele stukjes van leerlingen uit groep 4/5/6:  

Vajen: Beste ouders en verzorgers van groep 4/5/6. Het is bijna Kerst en Nieuwjaar. We komen bijna 

allemaal bij elkaar. We zetten de kerstboom op en die heeft ook een grote top. De kerstballen zitten 

er in. We hebben veel dingen geknutseld. We eten ook vaak hutspot! Fijne kerst allemaal! Groetjes 

van Vajen 

Ruben: Hey mensen, ik ben Ruben en ik wens jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 

ook al zit ik hier nog maar net op school. We hebben al veel gedaan en ik ben heel goed in rekenen, 

maar wat minder in taal. Spelling kan ik dan weer wel heel goed! Groetjes Ruben 

Nina: Al die kerstballen in de boom, iedereen leeft zijn eigen droom. Niemand boos, iedereen blij ja 

bij feest voelen we ons vrij. Jong of oud dat ligt me koud, want bij feest is iedereen blij en ik wens 

iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!  

Jenthe: Ik wil jullie heel veel geluk en een hele fijne Kerst wensen. Ik vond de surprises heel erg leuk 

en we hebben gisteren geknutseld in de klas! Het is bijna Nieuwjaar dus ik zeg alvast: Gelukkig 

Nieuwjaar!! Groetjes Jenthe 

Sophie: In mijn klas hebben we een Sinterklaasboom en ondanks corona proberen het nog zo leuk 

mogelijk te maken. Deze klas is altijd leuk, we kunnen er altijd iets van maken. Fijne vakantie! 

Groetjes van Sophie 

Luke: Hallo ik ben Luke en ik hou van Kerst en je kunt met je vrienden chillen. Mijn vrienden zijn Julie, 

Jinte, Dylan, Dagmar. Ik wens jullie een fijne Kerst en vakantie.  

Dagmar: Gelukkig kerst jaar en ik hoop dat de Kerst leuk is. Ok maar nu naar wat anders dus over 

school. Het is heel leuk op school, we doen werken, leren en ook knutselen. Groetjes Dagmar 



 

Nieuws uit groep 7-8 

 

Kerst 

Afgelopen twee weken hebben we het lokaal in kerstsfeer gebracht. De kerstboom staat, er hangen 

lichtjes langs het raam en elke ochtend als de kinderen binnenkomen staat er open haard te branden 

op het digibord met een zacht kerstmuziekje.  

Daarnaast hebben we ook veel geknutseld afgelopen week.  

Helaas begint de kerstvakantie een weekje eerder, maar gelukkig hebben we vandaag als afsluiting 

een heerlijk kerstontbijt gehad met elkaar. De foto’s en filmpjes verschijnen in Parro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021 – 2022 

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat is een mooi moment om even terug te kijken. 

Wat zijn wij trots op onze leerlingen, onze groep 7/8! Afgelopen maanden ontzettend hard en 

gemotiveerd gewerkt! En ook sociaal-emotioneel, mooi om te zien hoe onze leerlingen er voor elkaar 

zijn en elkaar helpen.  

En dan nu... kerstvakantie! We hopen dat jullie een enorm leuke vakantie tegemoet gaan met veel 

ontspanning en gezelligheid. We wensen iedereen heel fijne feestdagen en een heel gelukkig 2022! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit Kibeo 

Beste ouders/ verzorgers, 

Bij de peuters werken we nog steeds met het thema ‘Eet smakelijk’. We zijn weer gezond aan de 

knutsel, we maken mooie appeltjes en peren door ze te beplakken met gekleurde papiertjes. Ook  

spelen we veel met de kookspulletjes en etenswaren uit de themahoek: Eten maken voor de pop en 

samen koken in het keukentje. 

Natuurlijk hebben we ons lokaal ook al in gezellige kerstsferen gemaakt. We hebben een kerstboom 

geknutseld, waarin beschilderde kerstballen hangen. 

Bij de BSO hebben we verschillend spelletjes met eten gedaan. Raden welke fruitsoort je proeft en 

we hebben fruitbingo gespeeld, wie heeft er als eerste zijn fruitkaart vol? 

Wij wensen iedereen vanuit team Kibeo alvast een fijne kerstvakantie. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 



 

 

 

 


