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Aan de ouders/verzorgers,
De laatste week voor de kerstvakantie verloopt helaas
heel anders dan we hadden verwacht en gehoopt.
Afgelopen maandag werden we enorm verrast door de
mededeling van premier Rutte dat de basisscholen vanaf
woensdag ook dicht moesten . Dit kwam als een donderslag
bij heldere hemel. Dit gold voor het team, maar ook voor
de ouders en kinderen. Er moest ineens van alles in
werking gesteld worden. Het naar voren halen van de
kerstvieringen in de klassen, het meegeven van materialen
om thuis te werken, noodopvang voor kinderen met ouders
in cruciale beroepen enz.

We hopen dat we na de kerstvakantie snel weer fysiek les
kunnen geven, wat voor iedereen het beste is.
Laten we er samen weer het beste van maken!
Ook namens het team, wens ik jullie allemaal hele goede
(feest)dagen toe en bovenal een gezond en voorspoedig
2021!

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Kerstviering op school
Doordat de kerstviering vandaag helaas niet door kan gaan door een lockdown met o.a.
de sluiting van de scholen, hebben we dinsdagmiddag de vieringen al in de groepen
gedaan. De toneelstukjes werden opgevoerd en gezamenlijk werden de ingestudeerde
kerstliedjes gezongen. In iedere groep is het kerstverhaal aan de kinderen verteld en
hebben ze een kerstkrans gekregen. Na afloop hebben alle kinderen een kerstgroet
meegekregen naar huis.

Groep 1

Groep 2

Splitsing groep 1
Voor de vacature van groep 1 hebben zich een aantal kandidaten zich gemeld. Daar gaan
wij spoedig mee in gesprek. U ontvangt van ons bericht wanneer de splitsing definitief in
gaat en welke leerkracht(en) er voor de groep komen te staan. Na de vakantie zal
sowieso juf Pytsje extra meedraaien naast juf Grietje.

Nieuws uit groep 3
Toch maar even terugkijken nu dit kalenderjaar zo plotseling stopt op school. Wat
hebben we tot nu toe ervan gemaakt. Groep 3 is een fijne en gezellige groep met 15
jongens en 5 meiden.

We startten met
Thema 1 ‘De nieuwe groep’. We maakten een uitstapje naar de boerderij
Thema 2 was ‘De Boom’ en we leerden veel over loof- en naaldbomen en kleine beestjes.
Thema 3 ging over ‘Smakelijk eten’
Thema 4 ‘Op Wielen’ afgesloten met een bezoekje aan de brandweer.
Thema 5 ‘ Mijn lijf’ waar we van alles leerden over ons lichaam en hoe het werkt…..of
niet werkt soms.
Met rekenen nu bezig met de getallenlijn tot 30, optellen en aftrekken met busjes
sommen, de klok met hele uren, meten en wegen en en splitsen.
In de pauzes werd er nog hard gewerkt om het plein weer netjes te krijgen. De
werkkleding werd in de gang neergelegd om te drogen.

Het nationaal schoolontbijt gehad in de klas en het was erg gezellig ook al eten we elke
dag op school, dit was toch anders.

We spaarden koffiedik om onze oesterzwammen op te kweken helaas is dit nog niet
gelukt maar de eerste veranderingen zijn nu zichtbaar, dus hoop verloren alles verloren.

Nijs út groep 5
Nijs út groep 5!
Yn groep 5 binne wy op it stuit mei fan alles dwaande. Neist ús gewoane lessen lykas
rekkenjen, taal, stavering, ensafuorthinne, is der folop tiid ynromme foar leuke
aktiviteiten. Yn dizze perioade binne de bern ien kear yn ‘e wike, yn in tiidsbestek fan 5
wiken, oan it reedriden yn ‘e iishal fan Ljouwert. Dêr’t de iene hiel foarsichtich it iis
opstapt, giet de oare der as in spear fantroch. Mar no, nei fjouwer lessen, kin hast
elkenien sûnder rekje ride. Knap hear! Wat jout it in wille om sa meiïnoar dwaande te
wêzen.
Op 4 desimber wie it foar ús ek in leuke dei! Us skoalle krige besite fan de Sint mei syn
Piten. Nei it wolkom (Sint ried op in karre foar alle ruten del) begûn it feest yn ’e klasse.
Dêr stiene alle surprises moai útstald yn it midden fan ’e kring. Wat ha de bern dêr in
wurk fan hân. Der wiene prachtige kreaasjes makke en wy ha echt wol rymtalinten yn ’e
klasse!
En doe……..it berjocht op moandeitejûn 14 desimber yn de parsekonferinsje fan premier
Mark Rutte. De skoallen krigen it berjocht om de doarren te sluten. Tiisdei 15 desimber

mochten de bern foar it lêst nei skoalle dit jier. Wy ha besocht der dochs noch in
gesellige dei fan te meitsjen.
De bern ha lústere nei it krystferhaal en ha moaie ferskes songen. Middeis stie yn it
ramt fan in Escaperoom. De bern waarden yn groepkes ferdield en moasten ferskate
puzzels oplosse om ûntsnappe te kinnen. Gelokkich koene alle bern oan de ein fan de dei
nei hûs…….!
Hjirûnder in lytse foto-ympresje fan it reedriden, it Sinteklazefeest en de Escaperoom.

Nieuws uit groep 1
Met kerst sturen we elkaar kerstkaarten met een kerstgroet. De kinderen hebben ook
allemaal een kerstkaart gemaakt. Per tweetal kregen ze drie vouwblaadjes, van klein
naar groot. Die moesten ze dubbelvouwen en doormidden knippen (driehoeken). Eén voor
jezelf en de ander gaf je aan je maatje. Daarna de kerstboom in de juiste volgorde
opplakken, van groot naar klein. De stam was een bruin vierkantje en die moest onderaan
geplakt worden. De kerstboom werd versierd met sterretjes, plakkertjes, slingers,
kerstballen enz. Tot slot kwamen er nog glitters op. De kerstkaarten zijn verdeeld over
de andere groepen en zo kregen de kinderen van groep 1 een kerstkaart van iemand uit
de hogere groepen. Dat vonden ze heel bijzonder.

Pompom, onze klassenpop, wilde ook graag kerstkaarten bezorgen. Hij kan nog niet zo
goed tellen en cijfers herkennen. De kinderen mochten hem hierbij helpen. Eerst alle
cijfers in de juiste volgorde leggen en daarna de brieven bij het juiste huisnummer
bezorgen. Sommige huizen kregen veel post en een ander huis kreeg niks. Waar liggen
evenveel brieven en waar liggen de minste brieven. Een hele klus, maar Pompom heeft er
veel van geleerd. Hij kan de cijfers t/m 10 en weet nu ook wat meer, minder en evenveel
is. De kinderen hebben hem goed geholpen!

NOODopvang na de kerstvakantie
Vanmiddag ontvangt u nog een schrijven over de NOODopvang na de kerstvakantie. Deze
mail is bestemd voor ouders die werkzaam zijn in een vitale of cruciale beroepsgroep.
De opvang is echt voor NOOD, mocht u dus geen andere opvang kunnen vinden.
Graag ontvang ik, waar mogelijk, een snelle reactie retour i.v.m. de planning.

Teams en thuiswerkschema
Morgen ontvangt u allemaal een beknopte handleiding voor het gebruik van Teams voor
na de kerstvakantie en een tijdsplanning voor het inloggen op Teams.
Als school hebben wij een schema gemaakt met tijden wanneer de kinderen van
verschillende groepen in kunnen loggen. We hebben hierbij zoveel mogelijk rekening
gehouden met het feit dat meerdere kinderen uit een gezin gebruik maken van 1
computer/laptop of telefoon.
Ook kunnen kinderen weer inloggen op de thuisversie van basispoort om online hun
werk te maken. Iedereen heeft daarvoor in eerder stadium al een activatielink
ontvangen. Dit geldt voor de kinderen vanaf groep 2.

* Agenda:

*
*
*
*

17 december:
18 december:
19 december t/m 3 januari:
4 januari t/m 17 januari:

Kerst op school
Kinderen om 12 uur uit school!
Kerstvakantie
Online thuiswerken
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