
Toelichting bij de maandkalender van december 2017. 

 
Uitslag voorleeswedstrijd 
Na een spannende wedstrijd is bekend geworden, dat  Geeske Tine 

Hoekstra uit groep 8 ons zal gaan vertegenwoordigen tijdens de 

regionale voorleeswedstrijden die gehouden zullen worden in de 

bibliotheek in Koudum of Bolsward. De datum waarop dit zal gaan 

plaatsvinden is tot op dit moment nog niet bekend. Wij willen Geeske 

Tine in de eerste plaats feliciteren met het behalen van de eerste plaats, 

maar wensen hem ook heel veel succes bij de regionale wedstrijd met 

haar voorleesstukje uit ‘Gips’ van Anna Woltz. 

 
Surprises groep 5 - 8 
In groep 5 tot en met 8 is er inmiddels al lootjes getrokken om de drukke Sint wat te ontlasten. Elk 

kind koopt voor een ander een cadeautje voor  € 7,00 en maakt een surprise en een gedicht. 

 

Het leek ons heel leuk om wat langer van al die prachtige surprises te kunnen genieten en willen u en 

uw kind vragen de surprise, als hij af is, mee te nemen naar school in de week vóór 5 december. 

De surprises kunnen dan worden tentoongesteld in de gemeenschapsruimte waar iedereen de creatieve 

kunstwerken kan bekijken. Lukt het u niet om met uw kind de surprise in die week af te krijgen: geen 

probleem – niets moet, alles mag! 

 

 
Sinterklaasfeest 
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas rond 8.40 uur een bezoek 

brengen aan onze school. Alle kinderen gaan met Sinterklaas naar het 

speellokaal om daar met elkaar het feest te starten. Uit verschillende 

groepen worden dan een aantal dansjes en acts opgevoerd voor 

Sinterklaas. Ouders mogen dan ook even mee naar binnen om tot 9.15 

uur bij dit programmaonderdeel aanwezig te zijn.  

Daarna brengt de Sint en zijn Pieten een bezoek aan alle klassen. 

Natuurlijk zal hij wel meer tijd besteden aan de jongste kinderen.  

Evenals voorgaande jaren is groep 1 en 2 dinsdagmorgen (na afloop 

van het Sinterklaasfeest) vanaf 11.00 uur vrij.  

Mocht dit voor u problemen opleveren wat de opvang betreft dan horen we dit graag. 

De kinderen van groep 3 en 4 zijn om 12.00 uur vrij. 

De kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn op de gewone tijd, om 14.30 uur vrij. 

 

    Enkele aandachtspunten:  

 De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen deze dag 

 De kinderen mogen zich verkleden 

 De kinderen graag niet voor 8.15 uur naar school sturen/brengen 

 Wilt u uw kind een plastic tas meegeven met naam 

 Alleen groep 5 tot en met 8 luncht op school deze dag 

 De kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen voor de middag spelletjes meenemen 

 

 

Kerststukje maken. 
Maandagmiddag 18 december maken alle leerlingen op school een “Kerststukje”.  Het is de bedoeling 

dat de kinderen zelf voor het materiaal zorgen.  

 een bakje, schaal of potje met oase (nat) 

 groene takjes en kerstversiering  



 een kaars of waxinelichtje 

 voor de midden- en bovenbouw is een snoeischaar ook wel handig om te kunnen gebruiken 

Opmerking: Lukt het niet om het materiaal te verzamelen, meld het dan tijdig even bij de leerkracht! 

 

Schoonmaakrooster 

Het schoonmaakrooster voor 2018 ligt de komende week in de gemeenschapsruimte bij de koffietafel. 

U wordt verzocht twee voorkeursdata aan te geven. Na een week inventariseren we de lijst. Wie geen 

voorkeursdata heeft aangegeven, zal worden ingedeeld door ons. De definitieve lijst waarop iedereen 

staat ingedeeld, krijgt u vervolgens via de mail toegestuurd. 

De schoonmaakdata: 

Dinsdag 9 januari 2018   - binnen 

Zaterdag 10 maart 2018  - buiten NL Doet 

Maandag 16 juli 2018   - binnen 

Donderdag 9 september 2018 - buiten 

 

 

Kerstfeest 

Donderdag 21 december vieren wij samen met de leerlingen het 

kerstfeest op school en in de kerk.  

 

We beginnen met een kerstbuffet op school voor alle groepen.  

Om 17.30 uur worden alle kinderen in de gemeenschapsruimte verwacht 

waar een kerstbuffet voor hen klaar staat.  

Het kerstbuffet bestaat, net als vorig jaar, uit allerlei hapjes en 

gerechtjes. U als ouders wordt gevraagd deze hapjes klaar te maken.  

 

Na Sinterklaas komt er een intekenlijst inde gemeenschapsruimte te 

liggen waarop u kunt aangeven welk gerechtje/hapje voor 15 kinderen u wilt gaan maken. U kunt 

hierbij denken aan pizza-puntjes, gehaktballetjes, fruitspiesjes enz. Deze gerechtjes en hapjes kunt u 

dan vanaf 17.00 uur op 21 december op school brengen. Wij zorgen voor drinken en een lekker toetje 

en mooi versierde tafels. 

 

Om 18.45 uur vertrekken we met de kinderen van school naar de Nicolaaskerk. Om 19.00 uur start 

daar de kerstmusical ‘Kerst, een feest van geven’, opgevoerd door alle groepen.  

De viering heeft als thema GEVEN en sluit aan bij het prentenboek ‘Een koninklijk kerstfeest’ dat 

hoort bij onze methode Trefwoord. Aan het eind van het uurtje samenzijn wordt een collecte gehouden 

voor het Rode Kruis (Serious Request). Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt 

door een ramp of conflict. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste 

kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis. 

 

Aandachtspunten: 

  Groep 1 t/m 4 heeft donderdagmiddag 21 december vrij 

  Groep 5 t/m 8 gaat donderdagmiddag 21 december gewoon tot 14.30 uur naar school 

  Vrijdag 22 december is er op school ‘vrije inloop’ voor alle leerlingen van 9.00 tot 10.30 uur 

om kerstwerkjes enz. op te halen. U kunt dan als ouders ook uw schalen en borden van het 

kerstbuffet weer meenemen. Na 10.30 uur begint dan voor iedereen de kerstvakantie. 

 

 

Schoolfruit 

We zijn nu een aantal weken verder en het begint al een beetje te 

wennen. We hebben al verschillende fruitsoorten voorbij zien komen. 

Het ene fruit is bewerkelijker dan het andere fruit. Inmiddels hebben 

we snijplanken en mesjes genoeg en zijn de leerkrachten aardig 



bedreven in het snijden en schillen. Het kost even wat meer tijd, maar we staan er als school helemaal 

achter dus gaan er ook voor. 

 

Voor sommige kinderen blijft het lastig om aan nieuwe fruitsoorten te wennen. Wij gaan ervan uit dat 

alle kinderen een klein hapje moeten proeven, want aan nieuwe smaken moet je ook wennen. Kinderen 

die ergens allergisch voor zijn of die ècht niet willen, dwingen we natuurlijk niet. We willen u wel 

vragen uw kind dan van thuis een vervangend stukje fruit mee te geven dat uw kind wel lust op onze 

schoolfruit-dagen. 

 

Wilt u van te voren weten welke fruitsoorten er elke week voorbij komen? Bij de kleuters, in de hal 

hangt steeds een actueel briefje met het aanbod van de week. 

 

 

Alvast noteren.  

 De eerste schooldag is maandag 8 januari 2018 

 Schoonmaakavond binnen dinsdag 9 januari 2018 

 Luizencontrole woensdag 10 januari 2018 

 Studiedag team – alle leerlingen vrij op maandag 29 januari 2018 

 Start Cito toetsweken – dinsdag 30 januari 2018 

 Start themaweken II dinsdag 6 februari 2018 

 Afsluiting themaweken II – onder schooltijd op donderdag 22 februari 2018 

 

 

 

Namens het gehele team, MZR en ouderraad wensen wij u/jullie: 

 

Prettige Kerstdagen 

en een gelukkig 2018 
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