
Algemeen 
Voorwoord  
Maandagmiddag is de school in prachtige kerstsferen versierd. Dank aan alle hulpouders voor 
hun waardevolle bijdrage! 
 
Dinsdag heeft het team gestaakt. Wij danken u voor uw begrip en houden u op de hoogte van 
de (hopelijk positieve!) ontwikkelingen. 
 
Eerder deze week ontving u het bericht dat wij na de kerstvakantie starten met de nieuwe 
methode Engels “Groove.me” in de groepen 1 t/m 8. Bedankt voor de vele positieve reacties 
die wij hebben ontvangen. In de Tamtam leest u de komende periode meer over de 
ontwikkelingen. 
 
Vandaag ontving u per mail de Kerstbrief voor het kerstdiner van woensdagavond. Wij kijken 
ernaar uit!Namens het team wens ik u een fijne laatste schoolweek van 2017 en een  heel goed 
weekend. 
 
Wietse Algera 
 
Aanvangstijd Kerstdiner 
Woensdagmiddag verwachten we alle leerlingen vanaf 17:15 uur (anders dus dan wat u op de 
kalender op onze  website kon lezen) op het schoolplein voor het kerstdiner. Om 17.25 gaan de 
deuren open en gaan de kinderen met hun juf of meester naar de lokalen voor het kerstdiner. 
 

Groep 1/2A 
Maandagochtend vroeg is de klas versierd, we konden daardoor echt in kerststemming komen. 
Ouders hartelijk bedankt hiervoor. 
De kinderen van groep twee hebben met hulp van meester Toon een mooie kerststal 
getimmerd.Toon hartelijk dank daarvoor. 
De kinderen van groep 1 hebben een een kerststal van een bordje geknutseld. Ook die zijn 
prachtig geworden. 
Verder hebben de kinderen geluisterd naar het  kerstverhaal. Zij spelen het nu elke dag na in 
‘de stal’ in een hoek van de klas. 
Volgende week woensdagavond is het kerstdiner op school. De kinderen kunnen haast niet 
wachten en tellen de nachtjes :). 
Een fijn weekend en tot maandag! 
 
Groep1/2B 
Maandagochtend zijn we gezellig begonnen met spelen en de klassenmoeders hebben de 
klas versierd. Het ziet er weer helemaal gezellig uit. Bedankt lieve mama’s. De beeldjes zijn 
in de stal gezet, terwijl het kerstverhaal werd verteld. 
Heeft U de oliebollenkraam al gezien? We hebben deze week oliebollen gemaakt van 
papier-maché. Daar kunnen de kinderen dan heerlijk mee spelen: tellen, wegen, meten, 
geld:) Er wordt ook heerlijk in de stal gespeeld. 
Hieperdepiep hoera, voor onze Amélie. Op vrijdag hebben we haar al heerlijk jarig gemaakt, 
alvast een fijne verjaardag zondag, want dan ben je echt jarig. 



Volgende week donderdag mogen de gymschoenen mee naar huis. Wilt u dan kijken of de 
schoenen nog passen!? 
We verheugen ons al op het kerstdiner op woensdagavond. Voor nu een fijn weekend! 
 
Groep 1/2C 
Koen was woensdag jarig!! Hij trakteerde ons op lekkere popcorn met een heel grappig 
potloodje! Gefeliciteerd Koen!  
De kerstboom viel maandag om….. Een klein tikje was maar nodig en daar ging ie: langzaam, 
maar gestaag! Bovenop Floris ( die er overigens niks van had gelukkig). Koen kwam op het 
voortreffelijke idee om de boom te schoren met een touwtje…. 
We komen in de sfeer van kerst. Het kerstverhaal is verteld en daarna mochten de kinderen 
om beurten zich verkleden als Maria, Jozef, de herder of een schaapje. Van iedereen maak ik 
een foto. Die kunt u op de thematafel of op het prikbord in de gang bewonderen.  
Vrijdag de 22e nemen we afscheid van Olivier. Hij heeft een plekje gevonden op de Bos en 
Vaartschool. Fijn dicht bij zijn huis. Wij vinden het natuurlijk jammer, maar we wensen Olivier 
een heel goede start op zijn nieuwe school! 
Vrijdag nemen we ook afscheid van Ingeborg. Dank je, Ingeborg, voor je inzet. De kinderen 
vonden je een heel lieve juf! En veel succes op je nieuwe school!  
Nathalie neemt de groep na de kerst weer over op de donderdagen en vrijdagen. Welkom 
terug, Nathalie! 
Wilt u het rapportboekje deze week mee terug naar school geven?  
Tot maandag. 
 
Groep 3 
De Kerst heeft z’n intrede in de groep gedaan! Een sfeervol begin van de dag is heerlijk. De 
grote lichten uit, kerstlichtjes aan, open haardje  op het bord en fijne zachte kerstklanken. We 
starten de dag met een mooi verhaal of werken in ons kerstboekje. Heerlijk genieten. De 
kerstboom hebben we versierd met prachtige stalletjes van ijsstokjes, aandoenlijk. 
We verheugen ons al op volgende week woensdag bij het Kerstdiner! mijn pak hangt al klaar. 
Wilt u donderdag  21 december een grote tas meegeven dan geef ik alle knutsels, werkboekjes 
etc mee naar huis. 
Bij rekenen oriënteren we ons op de getallenlijn tot 100, best pittig hoor. Het lezen gaat 
gestaag. Leuk om te zien dat kinderen steeds mooiere verhalen kunnen maken op de 
letterdozen.  
Er zijn een aantal kinderen die klagen over te kleine gymschoenen of helemaal geen 
gymschoenen meer hebben, zou u willen checken of ze nog passen. Na de kerstvakantie ga ik 
ervan uit dat iedereen weer passend gym schoeisel heeft. 
Deze week 2 jarigen, Danilo en boris vierden hun 6de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Woensdag hebben de kinderen met rekenen een les over bouwen en meten gehad. Bijna alle 
kinderen zijn opgemeten en ook de juf deed mee. Ze weten nu dat een 1 meter 100 centimeter 
heeft. Ook zijn de kinderen allemaal kleine ontwerpers van huizen geworden, want met blokjes 
hebben ze huizen gebouwd en op blaadjes na getekend met cijfers erin hoe hoog de gebouwen 
waren.   We oefenen hard met sommen waar 10 bij of af moeten zoals: 24+10, 34+10 enz. 



Bij spelling letten de kinderen nu op zelfs 2 spellingregels in 1 woord zoals: luchtbedden (-cht 
woord en korte klank woord) en badpakken (langmaakwoord en korte klank woord). We doen 
veel van deze oefeningen samen en maken hier dictees over. 
Gelukkig is er ook tijd om te knutselen, de kinderen hebben een kerstboekje en de klas is mooi 
versierd.  Donderdagmiddag mochten de kinderen kiezen of ze een kerstboom wilden tekenen 
met wasco, schilderen met hun vinger of met stroken wilden maken. De resultaten zijn 
prachtig! 
Komende dinsdag weer zwemmen. En dan op naar de gezellige kerstavond op school! 
 
Groep 5 
Wat een gezelligheid in de klas met een open haard op het digibord en een mooi versierde 
boom. Vrijdagmiddag hebben we ook nog kerstbomen geknutseld, een hele uitdaging, maar 
wat zijn ze mooi geworden! Deze week hebben we de toets spelling gemaakt van blok 3. Ik ben 
enorm trots op de vooruitgang die de klas heeft geboekt bij het onderdeel grammatica. Super 
gedaan! Volgende week wordt de persoonsvorm voor het eerst aangeboden.  Ook spelling gaat 
gelukkig steeds beter. Deze week stond in het teken van herhaling naar aanleiding van de 
toets.  Woorden als zenuwachtig, verstoppertje en wenkbrauwtje zijn nu eenmaal niet de 
makkelijkste woorden om te schrijven, maar wat doet iedereen goed zijn best! Met rekenen 
zijn we nog steeds druk met deelsommen (met rest) en keersommen bezig. Automatisering van 
de tafels (binnen 3 sec antwoorden) blijft enorm belangrijk. Fijn als daar thuis ook aandacht aan 
kan worden besteed. De kinderen hebben voor in de vakantie een “kerstleesboom”gehad. Elke 
dag mogen de kinderen 1 ster kleuren, mits er natuurlijk gelezen is! De kinderen zijn ook op de 
hoogte.  Vrijdagochtend hebben we alvast even kort kennisgemaakt met Lasse. Mats en Maxe 
hebben hem een rondleiding gegeven en maandag komt hij een ochtend meedraaien. Volgende 
week dinsdag zwemles en woensdag het kerstdiner! We gaan er een gezellige avond van 
maken! Voor nu een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Kerst in de klas, lichtjes, een getekende stal en veel kerstbomen! 
De kinderen hebben groepjes gevormd, lekkere gerechten bedacht, de hoeveelheden 
vastgesteld en gaan nu aan de kook. Mocht u als ouders nog vragen hebben over het 
Kerstdiner…… we horen ze graag!  
Met rekenen hebben wij een begin gemaakt met de breuken. Niet alleen pizza’s en taarten 
worden verdeeld, maar ook wordt gewerkt met breukenstokken.  Bij spelling deze week veel 
werkwoordspelling: hij houdt, zij landt, schud jij?  
Laatste week voor de vakantie komt eraan met Kerstviering en Kerstdiner, we hebben er zin 
in! 
 
Huiswerk: 
De kinderen krijgen van ons een Kerst-lees-boom mee naar huis.  
Voor elke 15 minuten lezen in combinatie met een  aanwijzing  mag  1 ster (!) ingekleurd 
worden. 
Dinsdag 19 december:    3 sterren zijn nu ingekleurd  (boom blijft thuis) 
Vrijdag    22 december:    5 sterren zijn nu ingekleurd  (boom blijft thuis) 
Dinsdag     9 januari:          alle sterren zijn ingekleurd en de boom gaat mee naar school. 



Misschien leuk om dit samen met uw kind te doen, een beetje te bewaken of niet te 
gemakkelijk ingekleurd wordt en een keertje zelf mee te lezen! Veel leesplezier. 
 
Groep 7 
In de klas ziet er gezellig uit. De lampjes branden en de open haard staat aan.  We gaan richting 
het kerstfeest en het kerstdiner op school! Alle kinderen gaan in groepjes een gerechtje klaar 
maken, we hebben er nu al zin in! 
Maar eerst gaan we aanstaande maandag op excursie naar de muzikale theatervoorstelling 
“comeback” in de stadsschouwburg. Alle kinderen moeten maandag op de fiets naar school toe 
komen!  Rond 12u zullen we weer terug zijn op school. 
In de klas wordt er hard gewerkt. Bij rekenen worden dit blok procenten en breuken 
behandeld, daarnaast hebben de kinderen voor enkele opdrachten een rekenmachine nodig. 
Wilt u deze meegeven naar school? Het hoeft geen uitgebreide casio rekenmachine te zijn, als 
optellen, vermenigvuldigen, delen en aftrekken maar mogelijk is.  
Een prettig weekend! 
 
Huiswerk: 
Maandag 18 december: Fiets en rekenmachine mee! 
 
Groep 8 
Afgelopen maandag hebben we groepjes gemaakt voor het kerstdiner. Volgende week gaan we 
genieten van een gezellig kerstdiner met zelfgemaakte hapjes. Na de vrije dag op dinsdag 
hadden we woensdag en donderdag weer een beetje een ‘gewone’ werkdag.  Tussendoor 
hebben we gelukkig wel even tijd om het lokaal te versieren met tekeningen en andere 
versieringen voor de kerst. Vrijdag hebben we de week afgesloten met de verjaardag van 
Valerie.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 19 december: Toets AK blok 2 
Donderdag 21 december: Begrijpend lezen D14 
 
Vast voor in de agenda: 
Donderdag 11 januari: Toets Natuur Blok 1 
 


