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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Zijn naam, hoop voor de wereld
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Lucas 2:14

Voorleeskampioenen
Het was een bijzondere en heel spannende editie van GB Benjamins digitale voorleeskampioenschappen. Af en toe gebeurt het…… dan hebben we een voorleeskampioen en die mag niet
door….. Dit gebeurt als er iemand van groep 6 wint! En dat was dit jaar aan de hand!
Rik Scheer van groep 6 is GB Benjamins voorleeskampioen.
Helaas mag hij niet meedoen aan de volgende ronde (alleen kinderen van groep 7 of 8 mogen dat) en
dus hebben wij nog een GB Benjamin voorleeskampioen (de nummer twee) Viola van Groningen!
Zij gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde. Hartelijke gefeliciteerd allebei en suc6
Viola!
Sinterklaas en de ouderraad
Sinterklaas was ondanks de andere vorm, erg geslaagd. De Sint en Piet hadden het erg naar hun zin.
Piet deed de gekste dingen en Sint bleef heel serieus.
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De surprises waren erg mooi gemaakt. Ieder jaar weer een fijne verrassing dat elk kind zorgt voor een
mooie surprise, gedicht en cadeautjes! Complimenten aan alle hulpsinten.
De ouderraad had alles voor ons geregeld: Van Sint en Piet tot al het lekkers voor de kinderen
(mandarijnen, choco- lolly, pepernoten en chocomel) en attenties voor de juffen en meesters.
Hartelijk dank ouderraad!
Een groot dank je wel voor onze etalateur
Maaike Aksoy had vorig jaar onze hal, als er een bepaald thema was, gezellig ingericht. Dit jaar heeft
zij het opnieuw verzorgd voor de Kinderboekenweek, Sinterklaas en nu Kerst. Het ziet er prachtig uit.
Hartelijk dank!
Brengen en halen tijdens COVID-19
We moeten nog even volhouden met het gesplitst brengen en halen van de kinderen.
Graag willen wij u vragen om zich aan het schema te houden:
Achternamen die beginnen met A t/m M maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag:
Tussen 08.25 uur en 08.35 uur brengen
Tussen 14.50 uur en 15.00 uur halen
Woendagmiddag 12.20 uur tot 12.30 uur halen
Achternamen die beginnen met N t/m Z maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag:
Tussen 08.35 uur en 08.45 uur brengen
Tussen 15.00 uur en 15.10 uur halen
Woendagmiddag 12.30 uur tot 12.40 uur halen
Ventileren
Vanwege Covid-19 moeten we goed ventileren in de klassen. De verwarming brandt, toch is het soms
fris in de klas. Geef uw kinder(en) een dikke trui en/of vest mee, zodat ze het warm houden in de klas!
Foute kerststuiendag
Een foute kersttrui kan natuurlijk altijd, maar woensdag 16 december is er foute kersttruiendag op
onze school! Dus pak maar lekker uit!

Maandag 4 januari 2021 begint de school weer.
Een fijne en gezellige vakantie gewenst. Lekker van de natuur genieten en samen spelletjes doe.

Een gezegende kerst en een goed nieuwjaar gewenst!
Namens het onderwijsteam,
Gerte Offeringa
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Kerstontbijt, Kerstviering en vakantie
Wij beginnen de kerstviering met een ontbijt! Dit jaar moet iedereen zijn eigen ontbijtje meenemen
en kunnen we even niet delen.
Wij vieren kerst in de klassen: donderdag 17 december bij de kleuters en op vrijdag 18 december in
groepen 3 t/m 8.
Vrijdag 18 december is de school om 12.05 uur uit voor het eerste deel en om 12.15 uur voor het
tweede deel. Dan begint de kerstvakantie!!!
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NIEUWS VAN GROEP 1
Na de gezellige en drukke sinterklaastijd staat kerst direct voor de deur.
De kinderen genieten van de gezellige sfeerverlichting en
kerstboom in de klas. Dus na de verhalen over Jozef en Mozes
gaan we nu verder met Zacharias en het echte kerstverhaal. Het
bezoek van een engel vinden ze heel bijzonder.
Komende donderdagmorgen hebben we bij de kleuters het
kerstontbijt omdat ze op vrijdag geen les hebben. Dus eten we in
de klas en luisteren we naar een kerstverhaal en maken muziek
en of zingen. En zo hebben we onze eigen kerstviering. De
kinderen mogen dus hun ontbijt meenemen.
Zo genieten we van de kerstviering.
Na de kerstvakantie is er de wissel van leerkrachten.
Op maandag en dinsdag is dan juf Lois in de groep en op
woensdag en donderdag juf Esther Scheer.
Nieuwe leerlingen komen dan erbij. Lars Bogerd en Halina
Pelzer. Ook komen er nog twee nieuwe leerlingen kijken die
daarna weer vier jaar worden.
Maandag 4 januari 2021, de eerste schooldag van het
nieuwe jaar, worden in groep 1 de toestemmingsbrieven
uitgedeeld voor de logopediescreening. Woensdag 13
januari zal de screening plaatsvinden. Alleen kinderen
waarvan we de toestemmingsverklaring terug hebben, worden gescreend. Het is een belangrijke
screening, graag de formulieren zo spoedig mogelijk na 4 januari weer meegeven naar school.
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Juf Lois en juf Loes

4

NIEUWS VAN GROEP 2
Wat zijn het toch mooie, maar soms ook wel spannende weken. We
hebben erg genoten van de gezelligheid van Sinterklaas. Pakjes
werden ingepakt, er werden talloze pepernoten en chocoladeletters
gemaakt met speelklei (die echt naar pepernoten en chocolade
rook), er werd gespeeld met de Playmobil van Sinterklaas, we
hadden een echte werkkamer van Sinterklaas in onze klas en in de
bouwhoek werden prachtige bouwwerken gemaakt. Meester Sid
bedacht 2 dinsdagen geweldige pietengym. De hele gymzaal stond
vol. Daar hebben de kinderen enorm van genoten! Natuurlijk
hebben we allerlei werkjes gemaakt en vooral veel gespeeld. En,
ook al was het dit jaar wel anders dan anders, Sinterklaas heeft
onze school bezocht en wat was het een gezellig bezoek aan onze
klas! We hebben voor Sint gezongen, hij heeft allerlei vragen
beantwoord en… we kregen cadeautjes voor de klas!
Nu gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest.
In de klas zullen we het Kerstfeest op donderdag 17 december vieren.
Helaas dit jaar zonder ouders. Wel willen we donderdagochtend met
elkaar ontbijten in de klas. Iedereen neemt zijn of haar eigen
feestelijke ontbijt mee en dat zullen we dan, aan gezellig gedekte
tafels, opeten. Natuurlijk hoort er bij zo’n ontbijtje brood, maar zeker
ook wat bijzonders of lekkers. Wat, dat mogen jullie als ouders zelf
bedenken. Ik zorg voor servetjes. Maak er maar een lekker ontbijt
van!
We vieren donderdag de 17e ook het Kerstfeest, met liedjes, een
verhaal en een film. En dan begint om 15.00 uur de kerstvakantie.

De verhalen uit de Bijbel vertel ik uit het Nieuwe Testament. De aankondiging en geboorte van
Johannes, het verhaal over de aankondiging van de geboorte van de Here
Jezus en de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. We leren allerlei
kerstliedjes en zingen ook liedjes die we al kennen.
Ik lees iedere dag voor uit het boek Ezeltje. Ik kreeg dat zelf in 1972 toen
ik op de kleuterschool zat. Het was als kleuter mijn favoriete boek. Echt
een kerstboek, maar mijn moeder moest het boek het hele jaar door
voorlezen. En ook al is het een “oud” boek, de kinderen genieten er net zo
van als ik toen ik 5 was.
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Graag wens ik jullie hier al gezegende Kerstdagen en een heel gezegend 2021!
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We maken allerlei werkjes die passen bij Kerst. Natuurlijk passen onze
taal-en rekenopdrachten bij het thema. We rijmen, tellen woorden in
een zin, onthouden best lange zinnen, hakken en plakken woorden,
tellen kerstballen en verdelen ze in groepjes. Er is genoeg te leren! We
hebben met elkaar de kerstboom versierd en leerden ondertussen
allerlei woorden die daarbij hoorden.
We spelen eigenlijk altijd wel buiten. Soms met materiaal, soms zonder.
Het is buiten af en toe best fris. Niet alle kinderen zijn daarop gekleed.
Een warme jas, handschoenen en een sjaal, het is af en toe echt nodig.
Wilt u er op letten?
Woensdag 8 december kwam Hosea een dagje meekijken bij ons in de klas. Na de kerstvakantie
komt hij, samen met zijn broers, bij ons op school. We vinden het fijn dat Hosea bij ons komt spelen
en werken!
Welkom Hosea!
Woensdag 16 december houden we “foute” kersttruien dag. Wie wil mag een kersttrui aandoen.
Maandag 4 januari 2021, de eerste schooldag van het nieuwe jaar, deel ik in groep 2 de
toestemmingsbrieven uit voor de logopediescreening. Woensdag 13 januari
zal de screening plaatsvinden. Alleen kinderen waarvan we de toestemmingsverklaring terug
hebben, worden gescreend. Het is een belangrijke screening, graag de formulieren zo spoedig
mogelijk na 4 januari weer meegeven naar school.
Nog 1 week, dan begint de kerstvakantie! Even andere dingen doen, uitrusten, het Kerstfeest vieren,
Oud en nieuw. Maandag 4 januari beginnen we, uitgerust en wel, aan een nieuwe periode van het
schooljaar.
Fijne dagen!
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Met vriendelijke groet,
Juf Marleen
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NIEUWS VAN GROEP 3
Thema Feest!
Buiten is het helaas niet meer zo’n mooi weer, maar binnen is het droog en gezellig. De sint is langs
geweest en heeft onze klas verwend met cadeautjes. Daarna stond al heel snel de kerstboom op. Die
gaan we nu samen versieren. Ook staat er in de klas een adventskalender, waar iedere dag een letter
uit komt. Vlak voor de vakantie hebben we dan een tekst compleet.

Taal Kern 6: Verhalen in je buik
Vlak voor de vakantie beginnen we met de kern waarin de laatste letters
worden geleerd. Alle reden voor een feestje! Aan het eind van de kern
vieren we dan ook een letterfeest en reiken we letterdiploma’s uit. Het
verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim.
Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De
kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de
betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’,
‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
tweelettergrepige woorden die eindigen op ‘en’, ‘er’ en ‘el’, zoals: bloemen, vlinder, sleutel;
tweelettergrepige woorden met in het midden ‘ng’, ‘nk’ of ‘ch’, zoals: jongen, planken, lachen;
tweelettergrepige woorden die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver, zoals: betaal, gezien, verkeer;
eenlettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: leeuw, nieuw;
tweelettergrepige woorden met ‘eeuw’ of ‘ieuw’, zoals: sneeuwman, kieuwen.
Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en
het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we nemen een letter- en
een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.
Rekenen Blok 3, Deze maand leert uw kind:
• splitsen tot en met 10
• aftrekken tot en met 10, zoals 9 −5
• klokkijken in hele uren op analoge en digitale klokken
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Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod
komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen
daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand
de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen
strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je
eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
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In de klas komt aan de orde:
• Aftrekken tot en met 10 oefenen kinderen met afbeeldingen en door het terugspringen op de
getallenlijn.

• Splitsen tot en met 10 wordt eerst geoefend met afbeeldingen. Daarna leren kinderen de getallen
in een splitstabel te zetten.

• Kinderen oefenen klokkijken in hele uren op zowel een analoge als een digitale klok.

Tips voor thuis:
• Oefen het splitsen door samen splitsingen tot 10 te bedenken: u zegt een getal onder de 10 en uw
kind zegt welk getal erbij hoort om 10 te maken, draai de rollen ook eens om.
• Oefen het splitsen door met een dominospel de stenen te sorteren op totaal aantal stippen dat op
een steen staat. Een steen met 3 stippen en 2 stippen hoort bij de 5, een steen met 6 stippen en 1
stip hoort bij de 7 enz.
• Oefen het klokkijken door uw kind regelmatig te vragen hoe laat het is.

Bijbelverhalen

Ontbijt
Op vrijdag 18 december beginnen we de kerstviering in de klas met een
gezellig ontbijt. Ieder kind neemt dit jaar zijn eigen ontbijt mee. De juf zorgt
voor de gezellige aankleding.
De school is die dag om 12.05 uur/ 12.15 uur uit.
Groetjes juf Esther*2
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Bijna kerst! Dus ook Bijbelverhalen die gaan over kerst. Daarnaast proberen
we ongeveer elke 2 weken een nieuwe tekst uit ons hoofd te leren.
Sommige teksten gaan super goed en dan hebben we snel een nieuwe,
andere teksten zijn wat lastiger en dan duurt het wat langer voor we hem
helemaal goed kennen.
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NIEUWS VAN GROEP 4
Na Sinterklaas werken we nu lekker over Kerst. Wat een prachtig feest is dat toch. Geweldig dat Gods
Zoon naar deze aarde kwam voor ons. We zingen veel mooie liederen hierover. Van traditionele
kerstliederen, tot ‘Laat het kerst zijn’ van Make Some Noise Kids of ‘voor u een vraag voor ons een
weet’ over het feit dat de profeten uit het Oude Testament al vertelden over de plek waar Jezus
geboren zou worden. In de klas hebben we deze week de kerstboom
versierd. Of beter gezegd, hebben de kinderen de kerstboom versierd.
Haha ze vinden hem zelf de ‘allermooiste boom die er is’.
Kerst
Op vrijdag 18 december houden we een kerstviering in de klas. Die
ochtend hebben we geen zwemles. We starten deze ochtend met een
kerstontbijt. Ik wil u vragen of u aan uw kind een feestelijk ontbijtje wil
meegeven. Graag op een bordje in plaats van een broodtrommel. In de
klas houden we dan een kerstviering en ontbijten we gezellig met elkaar.
Ik zal zorgen voor wat te drinken erbij. Deze dag is de school om
12.05u/12.15u uit. Dan start de kerstvakantie.

Spelling en Taal
We sluiten nu voor de vakantie thema 3 van spelling en taal af. Na
de vakantie starten we met thema 4. Daarin leren de kinderen bij
spelling nog mooier om zinnen te schrijven: met hoofdletter en
punt. Ook oefenen ze het schrijven van werkwoorden in
tegenwoordige tijd en het verdelen van woorden in klankgroepen.
Daarnaast maken de kinderen ook een boekverslag van een boek
dat ze lezen in de klas. Bij spelling oefenen we woorden met aaiooi-oei, eind –d of –t en woorden met ge,be en ver aan het begin.
Een mooie uitleg bij –d of –t wordt gegeven door ‘Gekke Gerrit’:
https://www.youtube.com/watch?v=2NwU2TEah10
Kersttruiendag
Op woensdag 16 december mogen alle kinderen met een kersttrui
naar school komen.
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Rekenen
We zijn begonnen met het leren van de tafels. Die van 10 vinden de
kinderen gemakkelijk, maar die van 2 is nog even wennen. De kinderen
leerden vooral ook hoe je een tafel uitrekent. Ze leren daarbij dat x
betekent: sprongen van. Dus 8x2 betekent 8 sprongen van 2 op de getallenlijn. Of 8 munten van 2
euro. Na de kerstvakantie gaan we deze tafels ook echt uit ons hoofd leren en oefenen we voor een
tafeldiploma. Daarover in januari meer. Maar mocht u al tijd hebben om thuis iets te oefenen: op
internet zijn veel leuke tafelspelletjes te vinden bijv. via: https://www.tafelsoefenen.nl/
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Belangrijke info:



Op donderdag 18 januari hebben we een workshop bij ons in de klas. Dan komt iemand uit
het Thermenmuseum in onze klas vertellen over het werk van een archeoloog en mogen de
kinderen mee helpen hoe het onderzoeken gaat van dingen uit het verleden.
Na de kerstvakantie zal juf Loes weer iedere maandag in de klas zijn en werk ik boven op
kantoor. Daar ondersteun ik juf Gerte vanuit het leiderschapsteam en werk ik aan mijn taken
als lees coördinator op onze school.

Groetjes juf Danielle

Pietengym met groep 3 en 4
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NIEUWS VAN GROEP 5
Aan de leerlingen van groep 5 en hun ouders,
Nog maar één weekje en dan hebben we kerstvakantie. In de klas
werken we richting het Kerstfeest. Ik vind het een prachtig feest.
We vieren dat Jezus, Gods zoon, naar de aarde is gekomen. Ik wens
jullie alvast via deze weg een hele fijne kerst en een mooie
jaarwisseling. Ook nu alles een beetje anders is.
Kerst
In de klas houden we een kerstviering. We beginnen de ochtend
met een lekker kerstontbijt. Een beetje anders als andere jaren, we
maken nu alleen een ontbijtje voor onszelf. Dus neem een lekker
ontbijtje mee op vrijdag 18 december. We eten het ontbijtje dan
gezamenlijk op.
Daarna lezen we samen een kerstverhaal en zingen we kerstliedjes. Daarna is het tijd voor optredens.
Een aantal kinderen hebben zich hier al voor opgegeven. Zingen, gedicht voorlezen of een instrument
bespelen komt aan de orde. Ik ben benieuwd naar alle talenten!
Rekenen
De eerste tafeldiploma’s zijn al uitgereikt. We blijven oefenen en hebben nog het hele schooljaar om
het tafeldiploma te halen. Sommige kinderen maken zich hier een beetje zorgen voor, maar dat is
helemaal niet nodig!
Verder zijn we met rekenen bezig met de klokken. De analoge en digitale klok komt aan bod. Het is
best pittig maar de kinderen zijn goed gemotiveerd. Het is leuk om te zien dat we steeds meer
gewend zijn aan de nieuwe methode.
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Geschiedenis
We zijn alweer in de derde ronde van ons geschiedeniscircuit.
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Muziek
Dit schooljaar krijgen wij de muzieklessen van Meester Ron. Hij verzorgt erg
leuke en leerzame lessen. De kinderen zullen er vast al eens over verteld
hebben. We zingen vaak een lied samen of spelen op boomwhackers (zie
plaatje) en instrumenten. Ook speelt de meester zelf wel eens op een
instrument. De kinderen zijn in ieder geval heel enthousiast!
De Vondst
Op donderdag 18 januari hebben we een workshop bij ons in de klas. Het Thermenmuseum, De
Vondst, verzorgt dit. Tijdens deze les gaan de leerlingen op ontdekking in de wereld van de
archeologie. De leerling gaat verzamelen, selecteren en gebruik maken van bronnen. Leren
voorzichtig om te gaan met de vondsten, ze bekijken en overleggen met klasgenoten en keuzes
maken zodat na afloop de kennis over het verleden en welke weg een archeologische vondst aflegt
steeds duidelijker wordt. Maar zeker ook de praktische kant komt aan bod! Opgraven (blocberging),
conserveren, restaureren (munten schoonmaken) en puzzelen. Kortom, mega leerzaam!
Kersttruiendag
Op woensdag 16 december mogen alle kinderen met een
kersttrui naar school komen.

Nieuwe leerling
Vanaf januari krijgen wij een nieuwe jongen in de klas: Samuel. Hij is afgelopen woensdag al een
dagje met ons meegelopen. De kinderen hebben in de pauze meteen kunnen zien hoe snel hij kan
rennen tijdens een leuk tikspel. Hopelijk voelt Samuel zich heel welkom bij ons op school en in groep
5!
Belangrijke data
Do 17 dec.
Tafeltoets gemengd 1 t/m 10  tafeldiploma!!
Do 7 jan.
Tafeltoets gemengd 1 t/m 10  tafeldiploma!!
Ma 11 jan.
Psalmversje Deuteronomium 32: 3-4 (BB)
Do 14 jan.
Tafeltoets gemengd 1 t/m 10  tafeldiploma!!
Do 21 jan.
Tafeltoets gemengd 1 t/m 10  tafeldiploma!!
Vrij 22 jan.
Toets Natuur thema 2
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Groetjes juf Kim
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NIEUWS VAN GROEP 6
Nog een paar weken en dan zit het kalenderjaar 2020 er al weer op. Er komen wat drukke, maar ook
gezellige weken aan. Ook al is het dit jaar door COVID-19 allemaal wel anders.
We vieren het Kerstfeest in de klas op vrijdag 18 december. Kerst is een gezellige tijd, maar vooral
ook betekenisvol. In een donkere en koude wereld is de hemel open gegaan en is God zelf naar de
wereld gekomen! De allerhoogste Schepper wordt een nietig schepsel, omdat mensen te redden en
te verlossen. Jezus heeft een nieuw begin in deze wereld gemaakt. De jaartelling is er zelfs door op 0
gezet! Heel veel redenen dus om dit met de klas te gaan vieren. Ik wens u ook alvast heel fijne,
gezellige en gezegende kerstdagen!
Volheid van genade,
die de schepping draagt.
Geliefde van de Vader,
geboren uit een maagd.
Is in de nacht verschenen,
Licht dat ons verlicht.
De glans van Gods genade,
die straalt van zijn gezicht
Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
‘God met ons’ is zijn naam.
Aan het begin van de dag is het kerstontbijt. Ieder kind neemt z’n eigen ontbijt, bord en bestek mee.
De kinderen die een muziekinstrument kunnen spelen (en een
kerstliedje kunnen laten horen) mogen die meenemen. Het wordt
vast een gezellige morgen! Ook mogen de kinderen
gezelschapsspellen meenemen voor na de kleine pauze.
N.B. De kinderen zijn vrijdag 18 december om 12.05/ 12.15 uur uit
en hebben dan kerstvakantie.

Op woensdag 16 december hebben we een mini-TSE
Kerstmarkt. Kinderen mogen (niet verplicht!) kleine
spulletjes van thuis meenemen en aan elkaar verkopen
met TSE geld. Dit jaar mogen ze (i.v.m. corona) helaas
geen lekkere koekjes of wafeltjes verkopen. Ik zal het de
kinderen nog wel zo duidelijk mogelijk uitleggen.
Verhalendoos geschiedenis
De verhalendozen van geschiedenis worden 14
december gepresenteerd. Nathan heeft als eerste een
fantastische verhalendoos gepresenteerd met
spannende voorwerpen. Heel veel kinderen hebben een
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Na de vakantie komt er weer een nieuwe leerling in de klas, namelijk Elia de Jonge. We hebben deze
week al kennis gemaakt met Elia. Hij zal zich vast en zeker thuis gaan voelen in onze jongensklas.

13

ontzettend spannend of leuk verhaal gemaakt dat zich afspeelt in de Middeleeuwen. Ik ben
benieuwd naar de andere verhalen dozen en wat er in de dozen zit. Die spannende doos heeft echt
een meerwaarde. Het volgende thema gaat over de Spaanse tijd (de 80 jarige oorlog). De kinderen
bedenken samen met de mij een subthema van de 80-jarige oorlog dat ze in tweetallen gaan
uitdiepen en presenteren.
Coöperatief leren
Volgens mijn berekening hebben we ongeveer 15 weken in de klas opzitten. Dat weet ik, omdat we
in onze klas elke 6 weken van plek veranderen. Zo leren we met heel veel verschillende kinderen
samen te werken. Dit leerproces noemen we met een mooi woord: coöperatief leren (lees:
samenwerkend leren). Bij coöperatief leren gaat het onder
andere om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere
leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve
werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of
groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de
leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar
aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.
De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de
zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke
leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden.
De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau
leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof
belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. De
achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met
de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Groepsplannen
De afgelopen tijd periode hebben we groepsplannen gemaakt voor Taal, Woordenschat, Rekenen,
Begrijpend lezen en Spelling. Een intensieve, maar wel belangrijke klus. Kort gezegd komt het erop
neer dat de leerlingen op grond van de Cito-toetsen (van vorig jaar) en de specifieke
onderwijsbehoeften) ingedeeld zijn in één van deze drie groepen:
1.
Intensief (verlengde instructie en extra begeleiding) - * niveau
2.
Basis (basisinstructie en normale begeleiding) - ** niveau
3.
Verdiept (verkorte instructie en verdiepingsopdrachten of plustaken) - *** niveau

Huiswerk
14 december
14 december
17 december
18 december

Geschiedenis doos presenteren
Bijbellied: namen van God - Immanuel
Engelse woordjes Playing Marbles
gezelschapsspelletjes meenemen en evt. een muziekinstrument
Hartelijke kerstgroet,
meester Peter
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De startgesprekken aan het begin van het jaar waren voor het samenstellen van dit groepsplan ook
belangrijk. Het doel van dit groepsplan is om de lesstof zorgvuldig af te stemmen op de specifieke
onderwijsbehoeften van uw kind. Na de Cito-toetsen in januari 2021 kijken we opnieuw in welke
groep uw kind terecht komt.
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NIEUWS VAN GROEP 7
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 7
Wat hebben we op 3 december genoten van Sinterklaas. De kinderen hadden prachtige surprises
gemaakt met hele mooie, originele gedichten. Dat was heel knap!

Kunst- en cultuurproject De Bokkerijders
We hebben een bezoekje gehad in onze klas op 16 november van een mevrouw die erg veel wist
over kasteel Hoensbroek en de Bokkerijders. Wist u dat u op de site van kasteelhoensbroek.nl
tegenwoordig een hele gave online wandeling door het kasteel kan maken? Ik heb me laten vertellen
dat er zelfs een speurtocht online te volgen is, waar je dingen moet verzamelen. De kinderen
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Quarantaine
We zien het steeds meer om ons heen gebeuren en ook onze school blijft niet van Covid-19
gevrijwaard. Helaas moet meester Willem tot aan de kerstvakantie thuisblijven, in quarantaine.
Daarom hebben juf Gerte en juf Diana besloten dat juf Gerte de komende dagen in groep 8 staat en
juf Diana alle dagen in groep 7 blijft. Alleen de laatste vrijdag wisselen we het om omdat juf Gerte
natuurlijk graag haar verjaardag in onze eigen klas wil vieren. Op deze manier kunnen we toch het
onderwijs voor beide groepen op een goede manier laten door gaan.
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moesten in groepjes uiteindelijk een rol uitdiepen, bijvoorbeeld van dienstmeisje, kokkin, schepen,
Bokkerijder of kasteelheer. Het was erg leuk en de kinderen hebben er veel van opgestoken.
Natuurlijk waren we het liefs echt naar het kasteel gegaan, zoals eerst de bedoeling was, maar dit
was een prima alternatief!
Adventstijd in groep 7
Wat ons betreft is dit de gezelligste tijd van het jaar om voor de klas te mogen staan. De
klas versieren, kerstliedjes zingen…het kan niet op. Ook met tekenen en knutselen willen
we nog wat ondernemen waar spullen voor nodig zijn.
Zou u aan uw kind op maandag 13 december een mooie kaars, een bakje, kerstspulletjes en andere
dingen mee willen geven om een mooi kerststukje mee te maken. Mocht u groen snoeiafval hebben
en dit willen meegeven voor die maandag is dit natuurlijk ook zeer welkom. Op vrijdag 18 december
willen we de ochtend beginnen met een ontbijt in de klas. De kinderen nemen allemaal hun eigen
ontbijt mee naar school en dan zullen we dit samen gezellig opeten. Daarnaast
zullen we ook samen een kleine kerstviering houden die ochtend en
daarna breekt het feest rondom juf Gerte los!!! Het is een halve dag
school dus om 12.05/ 12.15 uur begint die vrijdag de kerstvakantie!
Partytime!!!
Juf Gerte is op vrijdag 18 december jarig en viert dan haar verjaardag in de
klas. Neem je goede humeur mee! Het wordt vast een hele gezellige dag!!!

Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari
Maandag 11 januari
Donderdag 14 januari
Vrijdag 15 januari
Maandag 18 januari
Maandag 25 januari
Vrijdag 29 januari

Psalmversje
Ere zij God!
Bakje, kaars en kerstversiering meenemen voor kerststukje!!!
(Foute) kersttruiendag
Kerstontbijt, verjaardag juf Gerte en halve dag school – vakantie
Weer naar school
Psalmversje
Tekst Jesaja 40:31
Natuur/techniek
Toets thema 2
Kerkgeschiedenis
Overhoring les 8
Psalmversje
E&R 55 De Heer is mijn herder
Engels
Overhoring woordlijst A, step 7 en grammar 1
Psalmversje
Opwekking 502
Kerkgeschiedenis
Overhoring les 9

Alvast een hele fijne kerst
en een gezegend 2021 gewenst,
juf Gerte en juf Diana
Infoblad GB Benjamin december 2020

Huiswerk
Maandag 14 december
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NIEUWS VAN GROEP 8
Zo, en toen was het december. Dat is snel gegaan. We zouden op het
moment dat ik dit schrijf mijn verjaardag vieren, helaas mocht dat niet zo zijn.
Dus daar moeten we maar een alternatief voor verzinnen.
Afhankelijk van de uitslag van een test die ik nog moet doen, kan ik wel of
niet in de laatste schoolweek aanwezig zijn. Het blijft dus nog even
afwachten. Juf Gerte zal ondertussen goed voor groep 8 zorgen.
Kerst
Vrijdag 18 december hebben we een kerstontbijt. Misschien met mij, misschien met juf Diana (omdat
juf Gerte dan haar verjaardag in groep 7 viert). Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen ontbijt
meenemen. Het is dit jaar helaas niet de bedoeling dat er voor de hele klas iets gemaakt wordt. Dit in
verband met de coronaregels.
Natuurlijk besteden we aandacht aan het kerstverhaal.
Na de vakantie hoop ik jullie allemaal weer te zien (en stiekem hoop ik dat het al eerder kan.)
Huiswerk
Engels
Kersttruiendag
Natuur/techniek
Kerstontbijt

Maandag 4 januari
Donderdag 14 januari

Weer naar school
Kerkgeschiedenis

Toets Chapter 5
Toets thema 1
Halve dag school – Kerstvakantie

Overhoring
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Dinsdag 15 december
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
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Samen bereiken we meer kinderen
Binnen de gemeentes van Parkstad (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum,
Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken en Nuth) hebben Stichting Leergeld
Parkstad, Jeugd Fonds Sport Limburg, Jeugd Fonds Cultuur Limburg, Nationaal
Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job één doel:
Zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die in
gezinnen opgroeien met minimale financiële middelen, mee kunnen doen!

Wat wordt er zoal vergoed?
1. Cultuur Activiteiten zoals muziekles en dansen;
2. Sport activiteiten bij een sportvereniging, en de benodigde attributen voor
deze sport, zwemmen etc.; 3. Welzijn activiteiten zoals scouting,
kindervakantiewerk;
4. Onderwijs activiteiten zoals ouderbijdrage, schoolkamp, schoolreisjes etc.
5. Verjaardagspakketten met cadeaus, ballonnen, traktaties op school
(leeftijd van 4 t/m 12).
Wie mag de aanvraag indienen?
Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel
verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de
hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn.
Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag
meegestuurd te worden.
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Kinderen hebben ambities die ze niet alleen binnen de muren van het
schoolgebouw kunnen ontwikkelen. Meedoen maakt dat kinderen trots
ervaren, vrienden maken en de Nederlandse taal leren spreken.
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Wie kan u helpen met het invullen van de aanvraag?
U kunt bij een aantal instanties in uw gemeente hulp krijgen voor het doen van
een aanvraag: Vluchtelingenwerk, cliëntenraad, Alcander, Welsun, Impuls,
CMWW, Meander Groep maatschappelijke dienstverlening.
Wat hebben wij van u nodig om uw aanvraag af te handelen?
U kunt uw aanvraag pas indienen als u de volgende documenten heeft:
1. Een kopie van uw recente inkomen uit arbeid, uitkering of een overzicht van
de bewindvoerder
2. Eventueel bewijs van alimentatie, die u ontvangt voor uw kind(eren)
3. Een duidelijke omschrijving van de activiteiten die u voor welk kind wil
aanvragen
4. Inzage in ID of zorgpas van betreffende kind(eren).
Hoe dien ik een aanvraag in?
https://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/
Huisbezoek
Als u nog geen cliënt bent bij Stichting Leergeld Parkstad, krijgt u, nadat u een
aanvraag hebt gedaan, een huisbezoek van een van onze intermediairs. Hij legt
u dan de vergoedingsregeling uit enz. Indien u geen Nederlands of Engels
spreekt, vraag dan bij Vluchtelingenwerk voor tolk.

U krijgt thuis een cheque (brief) waarin staat wat er vergoed wordt, het bedrag,
en bij welke winkel, vereniging, school u deze cheque (brief) dient in te leveren.
Lever de cheque (brief) z.s.m. in, in het belang van uw kind zodat wij dit
kunnen betalen.
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Let op!
Leergeld Parkstad vergoedt alleen rekeningen voor toegekende activiteiten én
als deze rekeningen door u nog niet zijn betaald. Onze vergoedingen gaan
steeds rechtstreeks naar de organisatie waar de activiteit voor wordt
aangevraagd (b.v. scholen, verenigingen). U ontvangt de vergoeding niet zelf.
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