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AGENDA 

22 dec Kerstvakantie v.a. 12.00 uur 

9 jan WEER NAAR SCHOOL  

 
TOETS- EN HUISWERKKALENDER 

9 jan Aardrijkskunde HS 2 Gr. 8 

11 jan Natuur & Techniek HS 2 Gr. 6a/b 

11 jan Geschiedenis Gr. 5b 

12 jan  Natuur & Techniek H2 Gr. 8 
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VERJAARDAGEN 

26 dec Nils Witteman Gr. 4 

30 dec Noor Halkes Gr. 3 

30 dec Elien de Vries Gr. 7 

1 jan Sem Eringa Gr. 8 

2 jan Joyce van Dijk  Gr. 5 

2 jan Naomi van Dijk  Gr. 5 

2 jan Sem Doller  Gr. 1-2b 

2 jan Nine Sikkema  Gr. 5 

3 jan Lisa van Bergen  Gr. 1-2b 

4 jan Bram Voges  Gr. 7 

8 jan Delilah Hofstede Gr. 1-2a 

8 jan Joyce Meijer  Gr. 7 

10 jan Sander de Jong  Gr. 6 

11 jan Elin Klaassen  Gr. 1-2b 

11 jan Lynn de Klerk  Gr. 7 

11 jan Boaz Voerman  Gr. 5-6b 

12 jan Nisse de Jonge  Gr. 3 

12 jan Niels Veenstra  Gr. 5-6b 

 
 
Het einde van 2017 is in zicht 
Altijd een rare gewaarwording: de kerstdagen moeten nog beginnen, maar de kerstspullen zijn op 
school alweer opgeruimd. We hebben afgelopen woensdag een zeer geslaagd en gezellig samenzijn 
gehad, met in de groepen een heerlijk buffet, aangeleverd door de ouders.  
Helaas zit schooljaar 2017 er nu echt op! We hopen alle kinderen en ouders weer uitgerust en vol 
nieuwe energie weer terug te zien op dinsdag 9 januari 2018. Namens het hele team wensen we u 
fijne feestdagen en een spetterend uiteinde!!!  

 

             

 



Schoolfruit 
Na de kerstvakantie krijgen de kinderen: mandarijnen, sinaasappels en appels op school aangeboden. 
Voor een gezond eigentijds en makkelijk Kerstdiner met groente en fruit kunt u kijken op de site van 
http://www.voedingscentrum.nl/kerstmenu En ze zijn nog lekker makkelijk ook. 
 
Kerstkoor 
We – alle kinderen uit groep 6a/b- mochten in het kerstkoor zingen. De eerste keer was op de avond 
van de Kerstviering voor de ouders en op donderdagmorgen hebben we nog twee keer opgetreden 
voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 en de kinderen uit de groepen 5b, 7 en 8. Tussendoor  
traden er ook nog  kinderen op uit verschillende groepen, die wat kerstliedjes op hun 
muziekinstrument speelden. Er waren pianisten, gitaristen en zelfs een saxofonist te beluisteren. 
We hebben verschillende kerstliedjes gezongen, zoals: “Er is een kindeke geboren op aard,  Jingle 
Bells, We wish you a merry Christmas, Stille Nacht,  I’m dreaming of a white Christmas, Felice 
Navidad” en tenslotte nog:  “Een heel gelukkig Kerstfeest.” 
En het was heel gezellig! 
Sophie, Mente, Danée 
 
Kerstdiner groep 7 
Wij hebben kerstdiner gehad afgelopen woensdag. 
Het was mooi versierd in de school/klas.  
We hadden lekker eten en drinken. 
En het was super gezellig. 
Iedereen was mooi gekleed en de jongens hadden een strik om en de meeste meiden hadden een 
mooie jurk aan. 

  

 
 

 

 

 



 
Lezen in de kerstvakantie (wordt beloond!) 
De kinderen van groep 3 kunnen al eenvoudige woordjes en 
zinnetjes lezen. En daar zijn ze trots op! De kerstvakantie 
onderbreekt wel het leesproces met maar liefst 18 dagen. Het 
blijven onderhouden van het lezen is van groot belang. Als je 
wilt leren viool spelen of leren voetballen is het ook jammer 
om zo lang niet te oefenen. En oefenen is waar het om gaat. 
We noemen dat ook wel ‘leeskilometers maken’.  Meester 
Bernd heeft de kinderen al een pakketje meegegeven zodat de 
kinderen ook thuis herkenbare woordjes kunnen lezen die 
passen bij de methode. 
De kinderen krijgen ook nog een blad mee met een kerstboom 
waarin ballen hangen met daarin de woorden ‘5 minuten’. 
Elke keer wanneer de kinderen 5 minuten per dag hebben 
gelezen (het mag altijd meer!) mogen ze een bal inkleuren. 
Na de vakantie nemen ze het blad weer mee naar school en 
zullen we een passende beloning verzinnen als de boom 
helemaal ingekleurd is. Niet alleen groep 3 krijgt een boom 
mee, maar ook de kinderen van groep 4 krijgen een leesboom 
mee. Hieronder staan nog wat leestips voor de groepen 3 en 4. 
Uiteraard geldt blijven lezen in de kerstvakantie voor alle 
groepen, maar het accent leggen we nu even op de groepen 3 
en 4.  

 
6 tot 8 jaar (groep 3 en 4) 
Deze kinderen leren lezen! Heel belangrijk om deze start goed te maken, daar hebben ze hun leven 
lang plezier van. Hier begint het zelf oefenen van het lezen. Je leert lezen, door het heel veel te doen.  
Door veel te oefenen met lezen is op latere leeftijd het leesbegrip en het technisch leesniveau hoger. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd scoren hoger op de taal- en leesvakken als ze in hun vrije tijd lezen. 
Vrije tijds lezen beïnvloeden woordenschat, technisch lezen en spelling, meer dan de 
basisvaardigheden van lezen. 
Er zijn veel Avi boekjes in omloop voor beginnende lezers. In de bibliotheek vertellen de 
medewerkers je graag welke boekjes je kind al kan lezen. Dit gaat van Avi start aan het begin van 
groep 3, naar Avi M3 in het midden van het jaar. Aan het einde van groep 3 lezen de kinderen al 
mooie boeken in Avi E3. Voor groep 4 zijn er ook mooie Avi boekjes. 
Er zijn ook samen-lees-boekjes in de Aviniveaus. De ene bladzijde is voor je kind om te lezen, de 
andere bladzijde voor jou. Of je leest om de beurt een zin. De boeken van Annemarie Jongbloed zijn 
hier een voorbeeld van. 
Donald Duck Junior is een speciaal tijdschrift voor kinderen die beginnen met lezen. Net zoals de 
‘volwassen’ versie van de Donald Duck, maar dan een stuk eenvoudiger. Tip voor de kerstvakantie: 
koop een stapel van deze tijdschriften en je hebt geen kind aan je kind. 
Tip voor de kerstvakantie: koop een stapel van deze tijdschriften en je hebt geen kind aan je kind. 
Voorlezen blijft voor deze kinderen ook erg belangrijk. Deze kinderen kunnen wat langere verhalen 
aan. Je leest elke dag een bladzijde of een hoofdstuk en vervolgt daarmee het verhaal. 
De voorleesboeken van Annie M.G. Schmidt zijn tijdloos. De kinderen blijven het leuk vinden. Dit 
geldt ook voor de boeken van Roald Dahl waar je prima mee kunt beginnen. 
Kinderen in groep 3 vinden het fijn om sprookjes te horen. Het grote sprookjesboek is een mooi 
voorleesboek. Want ook groep 3 kinderen worden nog graag voor gelezen! 
Groep 4 kinderen lezen graag realistische avonturenverhalen. De boeken over Madelief zijn bij veel 
kinderen nog steeds favoriet. 
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