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Nieuwsbrief 

 

Waar wacht je op? 

Terwijl ik dit schrijf hebben de kinderen een lange tijd gewacht op Sinterklaas. Een tijd van hopen, van 
verwachten. Een tijd van verlanglijstjes. In groep 1 hebben ze cadeaus die ze graag wilden uitgeknipt 
en opgeplakt, in andere groepen zijn verlanglijstjes gemaakt. Verwachten, hopen en geloven dat het 
echt gaat gebeuren, dat je die cadeautjes gaat krijgen. En na het Sinterklaasweekend gaan we in de 
school direct door met Kerst. Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een 
donkere tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. In de weken voor kerst denken 
we terug aan die oude woorden van Jesaja. Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de 
verwachting. We leven mee met de oude Zacharias en Elisabeth, die plotseling het nieuws krijgen dat 
er een kind zal worden geboren. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de 
moeder wordt van Gods zoon. We horen over de herders, die als eerste op bezoek mogen bij het 
Koningskind. En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter de ster aan reizen. Allemaal wachten ze 
op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.  
 
Advent is kijken naar wat komt. 
‘Zie je al wat?” Je wacht nog even 
Maar je weet: de vrede komt! 
God verrast, Hij geeft leven.  
 
Advent is uitzien naar het licht. 
‘Zie je al wat?” Een ster zal stralen 
en de hemel brengt bericht: 
Laat een lach je dag bepalen! 
 
Advent is leven met een lied. 
‘Zie je al wat?” Je zult het zingen: 
God vergeet de mensen niet 
en Hij laat zich steeds weer vinden. 
 
In deze donkere tijd, die soms extra donker voelt doordat we ons beperkt voelen door de Corona 
maatregelen, kijken we uit naar betere tijden. Hopen we dat het einde bijna in zicht is, dat we elkaar 
weer gewoon een hand kunnen geven, elkaar kunnen omhelzen en elkaar kunnen bezoeken. We 
hopen en verwachten dat er betere tijden komen. 
 
In deze donkere tijden willen we graag een lichtpuntje vormen voor stadsgenoten die het niet zo goed 
hebben als wij. Daarom hebben we een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank Dokkum. 
Zoals elk jaar werden Douwe Egberts punten op school ingeleverd. En dit keer konden er ook 
levensmiddelen worden ingeleverd. De eerste dozen staan al vol! Boven verwachting zoveel 
levensmiddelen. Fijn dat u hieraan meewerkt. Woensdag brengen we de dozen met levensmiddelen 
naar Voedselbank. Fantastisch dat we zo samen een lichtpuntje kunnen zijn.  

Cbs Eben Haëzer  

december 2020 
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We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021.  
 
Expertgroepen 
Binnen Arlanta werken we met expertgroepen. In deze expertgroepen zitten leerkrachten, directeuren 
en ouders, soms ondersteunt door een externe deskundige. Met elkaar gaan ze aan de slag om te 
kijken op welke manier het onderwerp van de expertgroep binnen de stichting goed vorm kan worden 
gegeven. De expertgroep Identiteit en de expertgroep Actief Ouderschap zijn op zoek naar ouders die 
rondom dit thema willen meedenken. Expertgroepen komen ongeveer 5 x per jaar bij elkaar. Lijkt het 
u iets om mee te denken op stichtingsniveau, wilt u meer informatie. Neem dan even contact op met  
 
juf Dorien.  
 

Let op: deze nieuwsbrief is deels samengesteld voor 

de nieuwe maatregelen. 

 

       Het eindresultaat: geweldig! 
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Groep 1 

 

  

 

 

Hier weer even een update van groep 1. 
We zijn dit jaar gestart met 17 leerlingen. Sarah en Yfke kwamen er al snel bij, Dyon is er sinds 
december bij gekomen. Na de kerstvakantie komen Robin, Semme en Marit ook bij ons in groep 1! Wij 
hopen dat jullie allemaal een hele leuke tijd op de Eben Haëzer zullen krijgen. Het is mooi om te zien 
hoe snel de kinderen zich op hun gemak voelen in de klas.  
We krijgen de komende tijd ook een nieuwe juf in de klas, juf Cindy. Juf Cindy is een 3e jaars 
pabostudent en komt op maandag en dinsdag stagelopen. Ook zal ze soms een hele week aanwezig 
zijn. Juf Cindy heeft haar afgelopen week al even voorgesteld.  
 
Sinterklaas hebben we ondanks dat Sint niet op school kon komen heel mooi kunnen vieren. De 
kinderen hebben het reuze naar hun zin gehad, dankzij groep 7. Ze hebben leuke spelletjes met groep 
1 gedaan. Aan het einde van de ochtend zijn de cadeaus uitgepakt. Iedereen was dik tevreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de leuke maar ook spannende Sinterklaastijd zijn we nu in de rustgevende kerstsferen terecht 
gekomen. We hebben het ’s ochtends heel erg gezellig in de klas, de open haard op het digibord staat 
aan en de mooie kerstverlichting glinstert om ons heen. Je ziet de kinderen genieten van de sfeer en 
de mooie kerstliedjes. 
 
De hoeken zijn omgetoverd in kerstsferen en de kinderen spelen er 
maar weer fijn in. Zo hebben we de bouwhoek, waarin kerstbomen 
worden gebouwd, maar ook de arrenslee met de kerstman/vrouw 
voorop. In de kerstkaartenhoek worden prachtige kerstkaarten 
geknutseld en geschreven. Het kerstpoppenhuis is ook een gewilde 
speelplek en in de levende kerststal wordt naar hartenlust gespeeld. 
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Nu we de nieuwsbrief maken, krijgen we het nieuws dat de scholen t/m 19 januari gesloten zijn. Wat 
een vreemde gewaarwording. We zullen na de kerstvakantie pakketjes in enveloppen voor jullie 
klaarmaken waarin werkjes en tips inzitten van wat u thuis kunt doen. Hoe dat verder in z'n werk gaat, 
daar krijgt u wel bericht over via ouderportaal. De kinderen van groep 1 zijn natuurlijk nog jong en 
ontwikkelen zich met name door spel en samenwerking met ander leerlingen en een rijke 
leeromgeving.  

 
groetjes van Groep 1: 
Yfke, Yarah, Sophie, Jelmar, Inwe, Sieb, Iris, Jelte, Janneke, Sarah, Lena, Dyon, Wietse K, Robin, Marit, 
Wietse L, Tyme Mart, Noortje, Jente Haaije, Semme, Anne en Tycho. juf Adry, juf Petra, juf Amoun en 
juf Cindy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterretje van de nacht, 
Sterretje lief en zacht, 

Sterretje, sterretje schitter maar, 
zorg maar voor een heel mooi jaar! 

 
Een sterretje op je neusje, 
een sterretje op je wang 

ik wens je veel geluk 
het hele jaar lang! 
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Groep 2 

 

Sikke Jan en Evy maken kerstpuzzels, terwijl 
Jasmijn ijverig aan haar stalletje werkt. 
 

 

 

 

Bijna het einde van 2020! Voor ons ligt de kerstvakantie van een 

jaar dat we niet zo snel zullen vergeten….. 

Ook voor de kinderen waren er veel dingen anders dan anders. 
Toch hebben zij zich heel snel aangepast: kinderen kunnen snel 
schakelen en zijn veel zelfstandiger dan wij vaak denken. Elke 
ochtend je handen desinfecteren voordat je naar binnen gaat. 
Dit is al zo vanzelfsprekend, net als de vaste momenten waarop 
dit ook in de klas gebeurt. Een kind overslaan met de 
desinfecterende spray? We worden er meteen op aangesproken 
door de kinderen! Hoesten en niezen doe je in je elleboog. En 
mocht juf een keertje kuchen of niezen dan krijgt ze nu te horen: 
“Juf, je mag niet naar school als je verkouden bent“! 
                        

Wij hebben 
gelukkig vanaf de 
zomervakantie 
op de vertrouwde manier les kunnen geven. 
Het is prachtig om te zien hoe de kinderen al 
weer veel nieuwe stappen hebben gezet en 
groei laten zien in alles wat ze doen. 
Het enthousiasme en de nieuwsgierigheid 
naar de wereld om hen heen, maakt het 
lesgeven aan kleuters zo geweldig om te 
mogen doen. 
 
We sluiten dit jaar net als alle andere jaren af 
met het thema: Kerst. 
Het bijbelverhaal van de geboorte van Jezus 
neemt hierin een belangrijke plaats.  
 
 
 
 
 
   
        

             
 
 
 
 

Sipke Jacob en Thijs Jacob hebben in de 
zandtafel het huis van de kerstman 
gemaakt.  
 

Mooie kerstbomen van mozaïek 
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De kinderen hebben allemaal een kerststalletje 
geknutseld en in onze klas staat een mooie kerststal. 
Elke dag mogen de hulpjes elk een kerstfiguurtje 
uitzoeken en bij de stal plaatsen zodat het 
kerstverhaal van de geboorte van Jezus “groeit” 
totdat het Kerstfeest is. 
 

         
In de klas klas heeft de Pietenbakkerij 
een kleine metamorfose ondergaan en 
is veranderd in een bakkerij met 
heerlijke kerst lekkernijen zoals: 
kransen, kerstkoekjes en taarten. 
Stonden in het vorige thema in deze 
hoek de letters centraal, nu zijn het 
meer de rekenbegrippen en de cijfers. 
 
 
 
 
 
                        

 
Mirthe en Rinske Anna met een gebaksdoos gevuld met 
zelfgebakken,  heerlijke kerstkoekjes! 

Thieme Andrè en Arlano zijn druk aan het werk in de bakkerij. 
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Het paleis van Sinterklaas is een gezellig kerst/winterhuis geworden, op de gang bouwen de 
kinderen mooie kerstbomen in de bouwhoek en misschien hebt u al een mooie kerstkaart 
ontvangen van uw kleuter die is gemaakt in de knutselhoek. 
 
Dit brengt ons ook bij het slot van de bijdrage van groep 2 voor de nieuwsbrief met alvast een 
warme kerstgroet en de beste wensen voor een gezond en gelukkig 2021. 
 
Juf Geertje en juf Clarie 
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Groep 3 

 

 
 
 
 
 
Het is alweer bijna kerstvakantie en tijd voor een update uit onze groep, want de afgelopen 
weken hebben we weer veel nieuwe dingen geleerd. Ook hebben we een andere werkvorm 
geïntroduceerd, namelijk het werken in circuitvorm. Bij bijvoorbeeld een leescircuit zijn de 
kinderen tien minuten met een bepaalde activiteit bezig. Daarna schuiven ze door naar het 
volgende groepje en doen ze een andere leesactiviteit. Aan het eind van de les hebben de 
kinderen vijf verschillende leesactiviteiten gedaan, waaronder één activiteit onder begeleiding 
van juf, zoals bijvoorbeeld het lezen in Veilig & Vlot. Deze werkvorm geeft ons de 
mogelijkheid om alle kinderen uit de groep tijdens de les gericht te begeleiden en daarnaast 
leren de andere kinderen om zelfstandig aan een taak te werken of met een activiteit bezig te 
zijn. Doordat de activiteiten maar kort duren, is de betrokkenheid groot en de effectieve 
leertijd hoog. We hebben ook al een paar keer een rekencircuit gedaan. We zetten deze 
werkvorm niet dagelijks in, maar wel regelmatig. 
 
 
Bij Veilig Leren Lezen hoeven we nog maar vijf letters te leren! Ons letterbord in de klas is 
bijna helemaal vol. Elk jaar verbazen we ons er weer over hoeveel de kinderen in korte tijd 
leren. Misschien ervaart u dat zelf ook wel zo. Vorige week hebben alle kinderen weer een 
minuutje bij juf gelezen, omdat we klaar waren met kern 5. Het is mooi om te zien hoe elk 
kind in zijn eigen tempo groeit in het leesproces. Het tweede halfjaar leren de kinderen 
moeilijkere en langere woorden en proberen we meer tempo in het lezen te krijgen. Er zal 
dan ook steeds meer aandacht aan begrijpend lezen worden besteed. Ook na de vakantie 
zullen we weer wekelijks leesbladen mee naar huis geven, zodat thuis ook gericht geoefend 
kan worden. Veel oefenen en herhalen helpt de kinderen om uiteindelijk geautomatiseerd te 
gaan lezen, wat ook het leesplezier bevordert.  
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De letters die de kinderen hebben 
leren lezen, kunnen ze ook schrijven. 
We proberen de blokletters nu 
steeds wat kleiner en op de juiste 
manier tussen de schrijflijntjes te 
schrijven.  
 
Waar we aan het begin van het jaar 
bij rekenen nog telden tot 20, tellen 
we inmiddels tot 100. We oefenen 
het tellen in sprongen van 10 en 5 en 
leren de cijfers op de juiste manier 
uitspreken en schrijven. Best lastig 

hoor, want bij bijvoorbeeld € 38 schrijf je eerst de 3 van 30 euro op en dan nog de 8 losse 
euro’s, maar als je het getal uitspreekt zeg je eerst de 8 en dan de dertig. Wat dat betreft 

hebben ze dat in het Engels beter bedacht 😉. Verder zijn we bezig met plus- en minsommen 
tot 10, splitsen van de getallen tot 10 (bijvoorbeeld 8 splitsen in 5 en 3), klokkijken (hele/halve 
uren en kwartieren) en aanvullen tot 10/20. 
 
 
De afgelopen weken hebben we bij Frysk woorden geleerd bij het thema Sinterklaas, waarbij 
ook de namen van verschillende ruimten in het huis en de kleuren aan de orde kwamen. Ook 
leerden we woorden bij het thema Kerst. Juf las het kerstverhaal in het Fries voor en stopte 
tussentijds een paar keer. De kinderen moesten tekenen wat net voorgelezen was. Een paar 

van die tekeningen ziet u op deze nieuwspagina 😊. 
 
 
Maite zit sinds een paar weken in groep 4. Ze heeft in groep 3 getrakteerd en afscheid 
genomen. De kinderen hadden wat leuks voor haar geknutseld. We wensen jou veel plezier 
en succes in groep 4, Maite!  
 
 

Wij wensen tot slot iedereen goede feestdagen en een fijne vakantie toe  
en natuurlijk alvast een mooi en gezond  

 

2021! 

 
juf Marja & juf Baukje 
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Groep 4 

 

 
 
 
 
 
Na de herfstvakantie hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. Een aantal ouders zijn “live” in 
school geweest en later, i.v.m. de stijgende coronacijfers,  hebben we telefonische oudergesprekken 
gevoerd.  
Fijn, om zo samen te spreken over het welbevinden van de kinderen op school en thuis. Ook de 
prestaties van de kinderen in de klas en  de uitslagen van  de Cito toetsen werden besproken. Door 
deze gesprekken krijg je als ouder maar ook als leerkracht weer een duidelijker beeld van een kind.  
We hebben het leuk samen in de klas!!   Groep 4 is een enthousiaste groep kinderen. Ze komen zelf 
met  ideeën zoals: zelf een boek schrijven, tekeningen maken voor alle kinderen van de klas, een leuk 
knutselwerkje maken voor andere kinderen uit de klas of een zelfbedacht toneelstukje opvoeren 
voor de klas. 
De juffen maar natuurlijk ook de kinderen kunnen daar érg van genieten, Dus….. ga vooral door met 
het bedenken deze  spontane acties!! 
Na de herfstvakantie is Maite Lemstra bij ons in groep 4 gekomen. Wij vinden het fijn dat ze bij ons in 
de groep is. Maite vertelt dat ze het  leuk vindt bij ons in de groep en ze heeft al verschillende 
vriendjes / vriendinnetjes. 
Juf Annelies is nu elke week ook weer een aantal momenten in de groep, ook daar zijn we heel blij 
mee!  
 
De afgelopen weken hebben we ook met  2 Tutorvormen gewerkt, nl. 
Tutorspelling en Tutortechniek. 
Samen met kinderen van groep 7 en / of groep 8 hebben we geoefend 
met verschillende spellingcategorieën, zoals  bijv.  sch en schr woorden. 
Bij de Tutorles voor Techniek zijn we vooral bezig geweest met het doen 
van proefjes, we hebben o.a.  onderzoek gedaan naar: 
-  hoe kun je iets laten bewegen       
-  hoe maak je iets stevig 
-  hoe kun je een steiger bouwen 
-  hoe kun je een toren bouwen 
-  hoe kun je een windmeter bouwen etc. 
 
 
In de klas zijn we de afgelopen tijd  bezig geweest met een aantal circuits, in 
tweetallen moesten de kinderen antwoorden bedenken / of opdrachten uitvoeren.  
 

Ze hebben dit gedaan bij een meetles, een spellingles en 
bij een Sinterklaas circuit. 
Het samenwerken is hierbij erg belangrijk, dwz: samen 
overleggen, afspraken maken, de taken verdelen en 
elkaar controleren. 

 

 

 

Bij de Spellingles ging het over samengestelde woorden. In de klas hingen kaarten met 2 
afbeeldingen erop. De kinderen moesten vervolgens het samengestelde woord bedenken én goed 
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opschrijven. Als afsluiting was er een samengestelde woorden ganzenbord. Hierbij moesten ze zelf 
samengestelde woorden bedenken én proberen om lange samengestelde woorden te bedenken van 
3 woorden. 
Zo knap om te zien dat er prachtige woorden werden bedacht: b.v.  lasergunstraal, tweeëntwintig, 
voetbalschoen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn nu begonnen met het aanleren van de tafels. De kinderen hebben al een kaartje mee 
gekregen van de tafel van 5, deze tafel moet uiterlijk in week 50 worden opgezegd. Het kaartje van 
de tafels van 2 en 10 krijgen de kinderen deze week mee naar huis. We hopen dat de kinderen deze 2 
tafels nog op kunnen zeggen voor de Kerstvakantie. 
Wilt u thuis de kinderen helpen met het leren van deze tafels?  Ze moeten ze kennen van 1x tot 10 x, 
maar ook door elkaar én  zonder er lang over na te hoeven denken. 
 
En dan het Sinterklaasfeest. Het was anders dan andere jaren maar toch was het een fijn feest. De 
kinderen, en u vast ook, hebben de film gezien van Sinterklaas die bij ons op school kwam en een 
chocoladeletter in de schoen stopte. Vervolgens waren er leuke spelletjes in de Fetzezaal met groep 
3 en groep 7. De foto’s hiervan staan op het Ouderportaal. 
Het was een morgen met veel plezier én…..voor iedereen was er een leuk cadeau. 
 
De laatste 2 weken gaan we, naast de gewone vakken,  nog bezig met Kerst. We gaan de verhalen 
van het Kerstverhaal vertellen, liedjes van Kerst zingen en knutselen over Kerst. 
 
We wensen alle kinderen én ouders een hele fijn Kerstfeest, een relaxte Kerstvakantie en  veel geluk 
en een goede  gezondheid voor 2021! 
 
Hartelijke Groet,                                                     
 
De juffen: Adriana, Annelies en Anke 
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Groep 5 

 

 

 

 

De donkere dagen voor kerst, gezelligheid in de klas, het is alweer bijna kerstvakantie! 

Wat vliegt de tijd! Op dit moment zijn we druk bezig met onze maandviering, groep 5 verzorgt 

het kerstfeest voor de andere groepen. We vertellen het kerstverhaal op rijm en zingen een 

paar leuke kerstliedjes. Ook krijgen alle kinderen van de EH een leuk cadeautje mee naar huis. 

De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. Met spelling oefenen we heel veel de korte en 

de lange klank, de mo-len en de mollen- woorden. Met taal hebben we geleerd wat de stam 

van het werkwoord is en hoe we iets in de verleden tijd of in de tegenwoordige tijd moeten 

zetten. Dat is soms nog best lastig! 

Rekenen was ook wel wat moeilijk de laatste tijd, hadden we een poosje geleden geleerd hoe 

we de deelsommen uit moeten rekenen, nu leren we de deelsommen met rest. Dit is toch wel 

even lastig, vooral als je de tafels nog niet goed kent, dit blijft een aandachtspunt! 

Met de natuur zijn we ook veel bezig geweest, we hebben bladeren gezocht om mee te 

knutselen. Juf Betty van de Klyster kwam ons van alles vertellen over de uil en we mochten 

zelfs allemaal een uilenbal uitpluizen en wat we daarin allemaal vonden?! En we hebben zelf 

een heerlijke pompoensoep gemaakt, zelf alle ingrediënten snijden, koken en tot slot 

natuurlijk even proeven, de foto’s kunt u vinden op het ouderportaal. 

Op 3 december mochten we eindelijk voor het eerst zwemmen, met de bus van Birwa gingen 

we erheen, dat was al feest met die mooie ledstrips die steeds veranderden kleur. Ook in het 

zwembad was het erg leuk want we mochten zelfs een half uur vrij zwemmen! 

10 december liepen we met z’n allen naar Museum Dokkum waar we de tentoonstelling 

‘Kerst in Karton’ hebben bekeken. Wel 200 kerststallen stonden er, hele oude, maar ook 

moderne kerststallen, allemaal van karton. We zagen zelfs een kerststal waar een herder liep 

met een geweer, dat was toch wel erg raar! We deden een speurtocht en we maakten een 

mooie kerstbal van papier. Ook hingen we mooie sterren in de kerstboom met onze 

kerstwensen erop. 

Na de kerstvakantie starten we met de spreekbeurten! Maar voor nu wensen wij u gezegende 

feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Janny Leistra en Rixte Zijlstra 
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Als ik aan kerst denk, denk ik aan….. 
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Groep 6 

 

 

 
 
Wat hebben wij de afgelopen tijd hard gewerkt en veel gedaan in groep 6! In deze nieuwsbrief blikken 
we terug op wat we de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan.  
 
Maandviering 
In de maand november hebben wij de maandviering verzorgd. 
Het thema ‘advent’ stond centraal en we hebben het verhaal 
van Zacharias uitgebeeld. Op het einde kregen alle groepen vier 
adventskaarsen. We hebben als een groep een mooie viering 
neergezet.  
 
Werken in de klas 
Elk jaar is het weer een hoogtepunt: rekenen met breuken! 
Tijdens de eerste les gingen we rekenen met eierkoeken, 
pannenkoeken en wafels. Erg lekker natuurlijk! Daarna gingen we met het favoriete eten van juf aan 
de slag: pizza! Voor de kinderen werd het zo erg inzichtelijk. Toen de basis er goed in zat, zijn we ons 
verder gaan verdiepen in breuken. Het gaat erg goed! 

 
Met aardrijkskunde zijn we een nieuwe methode 
aan het uitproberen. Zo komt het dat de 
kinderen nog maar één toets hebben gehad. Met 
topografie hebben we een leuk project gedaan, 
namelijk een grote kaart van Nederland maken. 
Elk tweetal kreeg een provincie en hier moesten 
ze allerlei informatie in verwerken. Toen 
iedereen klaar was hadden we een erg mooi 
resultaat en de kinderen hebben er veel van 
geleerd.  
 

We proberen elke ochtend in te checken. Hiermee laten de kinderen weten hoe ze zich die dag 
voelen. Ze kunnen groen, oranje of rood inchecken. Dit doen we ook wel eens op het einde van de dag 
(hoe ga je naar huis?) of na het stillezen. De kinderen vinden het fijn om hier even over te kunnen 
praten.  
 
Sinterklaas 
Het was een beetje anders dit jaar, maar we hebben een gezellige sinterklaastijd gehad. Op maandag 
30 november kwamen we op school en tot onze verbazing waren alle schoentjes weg! D.m.v. een 
escape room zijn we er achter gekomen waar onze schoenen verstopt waren. Gelukkig zat de traktatie 
er nog in. Op vrijdag 4 december hebben we het sinterklaasfeest in de klas gevierd met prachtige 
surprises en gedichten.  
 
Kerst 
Sinterklaas er uit, kerst er in. Ook weer een feest vol gezelligheid. De kinderen mochten zelf de klas 
versieren. Elke ochtend beginnen we met lichtjes en een kerstdorp op het bord. We hebben een 
kerstster geknutseld en in de klas worden de verhalen van het kerstfeest verteld.  
 
Leerdoel 
Ook in groep 6 bedenken de kinderen weer een eigen leerdoel. Dat kan iets zijn wat ze interessant 
vinden, waar ze beter in willen worden of waar ze meer over willen weten. Zo zijn er kinderen bezig 
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met een werkstuk, ze maken een mooie tekening of ze willen beter worden in Engels. Mooi om te zien 
hoe fanatiek en gemotiveerd ze bezig zijn.  
 
Spreekbeurten 
Vorig jaar zijn niet alle spreekbeurten doorgegaan i.v.m. het thuiswerken. Daarom waren veel 
kinderen extra gemotiveerd om dit jaar de spreekbeurt te doen. Heel knap hoe de kinderen al weten 
hoe ze moeten presenteren en hoe ze een PowerPoint (soms met wat hulp) moeten maken. Het is  
altijd even spannend om voor de klas te staan, maar ze leren er altijd erg veel van. Na een spreekbeurt 
mag de klas tips en tops geven en we gaan ‘blind stemmen’.  
 

Fijne feestdagen en een gezond 2021 toegewenst! 
 
Juf Esther 
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Groep 7 

 

 

 

De kerstvakantie staat voor de deur. De dagen worden korter. Op school starten we de dagen met 
lichtjes en samen zingen. Een gezellige tijd waarbij we stil staan bij de geboorte van de Here Jezus. In 
deze nieuwsbrief willen we jullie iets meer vertellen over de afgelopen periode in groep 7.  Een aantal 
kinderen heeft een stukje geschreven om zo een “inkijk” te geven in groep 7. Veel leesplezier!  
  
De incheck.   
Elke ochtend starten we met de incheck. Aan de hand van 
smileys (groen, oranje of rood) kunnen kinderen aangeven hoe ze de 
dag beginnen ( ben je klaar om te leren). Wie wil mag aangegeven 
waarom voor deze smiley is gekozen.  Wat op de maandag opvalt is dat veel kinderen oranje 
inchecken. Het grotendeel geeft als reden dat ze moe zijn. Met de kinderen bespreken we dat 
wanneer je moe bent het leren lastiger is. Een goede nachtrust is namelijk belangrijk voor een goede 
prestatie. Wanneer je moe bent kun je dingen moeilijker onthouden wat ervoor zorgt dat je 
gedurende de dag slechter kunt leren en denken. Ook is slaap nodig om te herstellen van de dag en 
voor de volgende dag op te laden. Wanneer je moe bent heb je moeite om je langere tijd te 
concentreren en ook is je lontje korter.   
  
Een aantal keren in de week checken we samen met de kinderen uit. We nemen de dag door. Wat 
ging er goed en waar kunnen we de volgende keer rekening mee houden. We bespreken de 
omgangsregels in de klas. Een aantal regels die de kinderen uit groep 7 belangrijk vinden zijn:  

 Ik let op mijzelf.  
 Eerst nadenken dan doen.  
 We geven complimenten.  
 We hebben respect voor elkaar/ iedereen mag zichzelf zijn.  
 Ik heb de witte pet op ( Kanjertraining)  

We bespreken de regels klassikaal maar soms ook individueel met een leerling. We vinden het 
belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn in de klas en dat iedereen met plezier naar school gaat. Alleen 
dan komen we tot leren.   
  
Groep 7  
We hebben 31 kinderen in de klas daarvan hebben we 18 meisjes en 13 jongens. Met Snappet doen 
we rekenen, taal, woordenschat en spelling. Met rekenen gaat het nu vooral om %. Bij taal hebben we 
het lijdend voorwerp geleerd. Bij spelling zijn we vooral bezig met werkwoorden verleden tijd en 
tegenwoordige tijd. In groep vijf zes zeven en acht hebben we een leerlingenraad daar overleggen ze 
dingen voor de school. In onze groep zijn dat Alberta en Sven. (Met dank aan Melissa, 

Fenna en Marith.)  
  

Nieuwskringen  
De nieuwskringen zijn kleine stukjes tekst uit de krant of op een site. De 
nieuwskringen va afgelopen maand waren heel leuk. Het waren hele unieke en 
leerzame nieuwskringen. We hebben elke vrijdag een nieuwskring en er zijn al heel 
veel kinderen geweest. Elke week komt er een nieuw blaadje op de trapleuning. Van 
elke maand een rij met 3 of 4 nieuwskringen. Dit was het nieuws van de 
nieuwskringen. (Met dank aan Sven en Jornt Jan.)  
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Spreekbeurten  
Elke maandag hebben we 2 spreekbeurten. Daarin vertellen we informatie over een onderwerp. De juf 
beoordeeld de spreekbeurten en op het einde zegt de juf er wat van. De kinderen geven tips en tops 
en de juf schrijft het op. Aan het einde mogen we blind stemmen dan heb je keuze uit voldoende, 
ruim voldoende of een goed. Op een blaadjes schrijft de juf alles op en nog wat dingen en dan krijgt 
het kind het blaadje mee naar huis.  (Met dank aan Iris en Nynke)  

 
Vissen  
Twee kinderen van groep 7 maken de vissenkom schoon. Ze doen er 
schoon water in en maken de steentjes schoon. De weekhulp doet 
er elke dag eten in voor de vissen. De vissen die wij hebben in groep 
7 zijn guppies. We hebben er 17.(Met dank aan Bernt en Christian.)  

  
 

 
Nes  
Dit jaar zijn we naar Nes gegaan met onze hele klas. Dat was op een donderdag. We gingen met de 
bus daarheen omdat corona was dus konden we niet met ouders meerijden. Toen werden we in twee 
groepen opgesplitst. Een groep ging een mens tekenen. Met achter rondjes moest je een lichaam 
tekenen. De andere groep ging eerst naar een toneelstuk luisteren van hoe ze op het idee kwamen om 
een gefotografeerde Nachtwacht te maken. Daarna kreeg je een potlood papier en een verrekijker. 
Ton moest je allemaal dingen gaan zoeken door de zaal heen (zoals ratten ,schedels ,enz). Toen 
moesten we weer terug naar school met de bus. ( Met dank aan Mark en Damaris.)  

  
De maandviering  
De maandviering is een kleine voorstelling. Het word door alle groepen gehouden groep 1 tot groep 8. 
er zitten vaak geen pauzes tussen. Door corona zitten we nu door de helft de ene helft kijkt van de 
school en de andere niet. Dan komen de andere groepen je raad het al door corona moeten ze 2 keer . 
Wij die hem maken vinden het leuk!!! Het heeft vaak een betekenis. Zo krijg je de opdracht van de 
leerkracht. Zo hadden we het over alle aardige dingen. Zo zingen we ook liedjes. Wij vinden de 
toneelstukjes het leukst. Elke groep kijkt erna en doet hem. Niet iedereen heeft een rol. We spelen 
hem in de fetzezaal. ( Met dank aan Sanne, Enna en Joyce.)  

  
Pietenkermis  
De pietenkermis moesten wij doen voor groep 1 tot en met groep 4. Groep 7 moest het voorbereiden 
en er waren allemaal verschillende onderdelen. Zoals knutselen, hindernisbaan en pepernoten 
sjoelen. Er was ook een pietendisco dat was in het speellokaal zij hadden een dans voorbereid en dat 
gingen ze op het eind doen.Wij hadden het heel leuk en de kleuters ook. Ook hebben we er veel tijd 
aan besteed maar dat was het waard. De kleuters mochten zelf kiezen waar ze baar toe gingen en het 
was best goed verdeeld. Dus een succes.  (Met dank aan Sanna en Dylana.)  
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Wist je dat……….  
 …het kingen bij ons in de pauze heel beroemd is?  
 …we hele leuke en kleine vissen hebben waar we heel blij mee zijn?  
 …dat we elke maandag 2 spreekbeurten hebben?  
 …we bijna elke begin van de maand op donderdag zwemmen hebben?  
 …we op Snappet met niveaus werken? ( het hoogste niveau is 5)  
 …we bijna elke eind van een maand een maandviering hebben als eerst groep 
8 en dan steeds een groep minder?  
 …we elke woensdag gymnastiek hebben?  
 …we 31 kinderen in de klas hebben  
 …we soms ook buiten leren?  
 …we peren op onze deur hebben te hangen?    
 …we 32 kapstokken hebben  
 …juf Agatha 39 jaar is en juf Carla ook.  
 … dit het einde is van onze wist je datjes?  

( Met dank aan Alberta en Lotte.)  

  
Via deze weg willen we iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar wensen. Tot volgend 
jaar! Namens alle kinderen en de juffen uit groep 7!  
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Groep 8 

 

 

 

In groep 8 hebben we een mooie periode achter de rug. De kinderen leerden veel en maakten 

prachtige dingen. Het was een gezellige tijd. 

In het lokaal werkten de kinderen ook aan mooie projecten. Zo leerden de kinderen nieuwe 

spreekwoorden en mochten ze dit uitbeelden in toneelstukjes. We hebben ook kennis 

gemaakt met nieuwe methodes. We zijn methodes aan het uitproberen voor aardrijkskunde 

en Engels. Zo hebben we meerdere lessen aardrijkskunde gehad uit verschillende methodes. 

Ook kreeg het vak Engels wat meer body met een nieuwe testmethode. Na de kerstvakantie 

proberen we nog meer lessen uit en starten we nieuwe projecten op. 

In december hebben we waarschijnlijk ook de lekkerste rekenles gehad. De kinderen kregen ’s 

ochtends een doosje smarties. Hier maakten ze een leerposter van. De kinderen tekenden 

een tabel, maakten een staafgrafiek en een cirkeldiagram. Bovendien moest er natuurlijk ook 

nog gerekend worden. Vraagstukken waren bijvoorbeeld: Hoeveel procent is 1 smartie als je 

39 in een doosje hebt? Hoeveel procent van de smarties zijn blauw?  Het enthousiasme 

spatte er vanaf. De resultaten zijn bewonderenswaardig, super knap gedaan!   

In de eerste maanden werkten de kinderen ook aan digitalisering, mediawijsheid en 

computional thinking. De kinderen leerden onder andere sneltoetsen voor het toetenbord en 

welke toetsencombinaties je gebruikt om deze letters te krijgen: É, ë, à, û, ç? Handig om 

alvast te leren voor het schrijven van teksten of het maken van werkstukken. Daarnaast 

kregen ze ook inzicht in hun dagelijkse mediagebruik (en dat was een hele ontdekking!) 

Weet u wat actief lezen is? De kinderen zijn er ontzettend druk mee bezig geweest. Doel is 

om teksten nog beter te leren begrijpen door ze actief en interactief in groepjes te lezen. Wat 

lees je precies? Welke eigen kennis kun je koppelen aan wat je leest? Welke feiten lees je? 

Wat doe je met moeilijke woorden? Welke vragen kun je stellen tijdens het lezen van een 

tekst? Stap voor stap zie ik de kinderen er steeds meer plezier in krijgen. 

Er zijn ook fantastische spreekbeurten geweest. Ontzettend mooi om de kinderen steeds 

zelfverzekerder te zien staan voor de klas en wat een originaliteit hebben ze laten zien! 

Juf Cindy haar stage eindigde ook. Juf Cindy blijft op onze school en gaat nu naar groep 1. We 

bedanken juf Cindy voor haar inzet en wensen haar veel succes bij de kleuters. 

Na is het tijd om even bij te komen van het vele leren. Ik wens u allen een fijne vakantie, 

gezellige kerstdagen en gezond nieuwjaar toe.                                                 Meester Ronald 
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