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23 december: Alle kinderen vrij! 

23 dec– 8 jan: Kerstvakantie 

12 januari: Schoonmaakavond 

19 januari: Leerlingenraad 

23 jan– 3 feb: Toetsweken 

10 en 13 februari: Alle groepen vrij! 

20-24 februari: Oudergesprekken 

25 feb– 5 maart: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sneeuwvlokjes, lichtjes, open haard, samen warm 
gezellig. Rond Kerstmis hangt een sfeer van knusheid, 
warmte, intimiteit  en harmonie. Een romantisch 
beeld waarbij het verlangen naar harmonie zich niet 
beperkt tot huiselijk kring. Er wordt gezongen over 
een wereld die mooier kan worden. Er wordt gehoopt 
op niets minder dan wereldvrede. Alle volkeren ver-
bonden op basis van eerlijkheid, trouw, gelijkheid. 
Het zijn grote woorden, want ze staan voor grote 
waarden. Daar is niets mis mee. Helaas is de wereld 
van alledag voor de meeste mensen op aarde aller-
minst harmonisch. Onze wereld is nog lang niet zover. 

In dit Kerstthema vertellen we de kinderen  de verha-
len uit het Matteüs evangelie. Herodes regeert met 
harde hand over Palestina. Uit het oosten komen 
wijze mannen die op zoek zijn naar de Koning der 
Joden. Een pasgeboren kind. De machtige Herodes 
raakt in paniek. Het is weer het oude liedje: met ge-
weld, bedrog en onderdrukking probeert koning 
Herodes zijn positie veilig te stellen, Maar Matteüs 
laat een hoopvol nieuw geluid horen: de wijzen blij-
ven trouw aan hun opdracht en verraden de nieuwe 
Koning der Joden niet. En zo wordt de geboorte van 
de hoop op een mooiere wereld. Teken van trouw, 
rechtvaardigheid , eerlijkheid, vrede. 

De wereld is groot, een kind is maar klein….  In dit 
thema worden kinderen zich bewust van verlangens 
die grote woorden als gerechtigheid, trouw en vrede  
bij hen op kunnen roepen, Ze ontdekken dat deze 
grote waarden een begin kunnen hebben in kleine 
gebaren en daden. Een knipoog, een aardig woord, 
een helpende hand. 

 

Ook namens, het team wens ik u hele fijne feestda-
gen toe! 

Met vriendelijke 
groet, 

Jappie Groeneveld 

 

“ Klein beginnen” 
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P a g i n a  2  

  

  Respons programma groep 8:  
 Vorige week zijn we met groep 8 gestart  

met het programma “Respons”. 

Respons is één van de projecten waarbij 

inclusiviteit het uitgangspunt is. Sinds de 

start in september 2021 hebben al tien 

klassen uit het basisonderwijs meegedaan 

aan Respons. De focus bij Respons ligt op 

de ontplooiing van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het stimuleren van positie-

ve groepsvorming. Het is een bewegings

(ped)agogische methode die helpt bij het 

aanpakken van maatschappelijke proble-

men en de gevolgen hiervan. 

De kennis en vaardigheden die de leerlingen 

opdoen door deze methode leveren een bijdra-

ge aan hun opvoeding en vorming. Met een 

thematische lesaanpak, aandacht voor plezier 

en bouwen op positieve ervaringen doet Res-

pons een sterk beroep op de eigen verantwoor-

delijkheid van de leerlingen. Niet de situatie, 

maar de wijze waarop je ermee omgaat, staat 

centraal in deze eenvoudige laagdrempelige 

methode.  

 

Crazy crea: 
Afgelopen week hebben we weer “crazy crea” gehad in 
alle groepen. Een activiteit waar de kinderen volop met 
hun konden werken aan zaken die met kerst te maken 
hadden. Timmeren, zagen, verven, knippen, plakken 
etc. Wat hebben de kinderen prachtige dingen ge-
maakt. 
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Lied adventslied Droomkaarsen: 

P a g i n a  3  
S c h o o l j a a
r  2 0 2 2 -

 

 
Refrein: 
Laten we nu samen dromen 
van de vrede die zal komen. 
Steek een kaars aan. 
Sta eens stil 
bij wat Kerstmis zeggen wil. 
 
1. Ik droom soms van een wereldfeest 
Daar danst geen kind alleen. 
We denken even aan dat feest 
bij kaars één. 
 
2. Ik droom soms van een wereldplein 
en iedereen speelt mee. 
We denken even aan dat plein 
bij kaars twee. 
 

ontzettend leuke dag ge  

3. Ik droom soms van een wereld-
stad, 
waar ik geen honger zie. 
We denken even aan die stad 
bij kaars drie. 
 
4. Ik droom soms van een wereldpark: 
je zingt er met plezier. 
We denken even aan dat park 
bij kaars vier. 
 
5. Laten al die mooie dromen 
bij het kerstkind samenkomen. 
Voor we nu weer verder gaan, 
steken we de kerstkaars aan. 
 
Blijf maar hopen, blijf maar dromen 

Na de kerstvakantie starten Ylse Nauta, Jelmer Boonstra en Sam Kientz in groep 1a. 
Wij wensen jullie alvast heel veel plezier toe bij ons op school. 

 

Na de kerstvakantie starten we met een nieuwe kleutergroep, namelijk groep 1a. 
Op maandag t/m woensdag staat juf Marriët Trip voor de groep en op donderdag 
juf Pytsje Bosma. 

 

Crazy crea vervolg:    

Nieuwe leerlingen en groep 1a: 
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Kerstgroet team: 
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Afgelopen woensdag en donderdag hebben 
we het kerstfeest gevierd in de klas. Op 
woensdagavond hebben we heerlijk gegeten 
in de klassen en donderdagochtend hebben 
groep 1 t/m 4 een kleine viering met elkaar 
gehad en groep 5 t/m 8. Wat hebben de kin-
deren genoten! Hieronder een fotocollage van 
de vieringen. 

  

Kerstfeest in school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouderraad willen we bedanken voor de 
hulp en de gezelligheid op het plein met cho-
comelk en kerstbrood. 
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Kerstverhaal van Saar en Jelske: 

 

 Het nieuwe kerstverhaal                                                                                                               

 Er was eens een meisje….      

 Er was eens een meisje genaamd Aafje. Ze woonde in Santadorp en was 11 jaar oud. Haar verle-
den was heel heftig. Ze was al uit huis gestuurd en nu had ze niemand meer. Haar broertje staat 
bij haar op nummer 1. Ze had zo gesmeekt dat ze thuis wilde blijven, want nu was ze niet meer 
bij haar broer en ze had nog wel zoveel lol met hem en kon niet zonder hem. Bij haar oma kon 
ze helaas ook niet terecht. Ze had van haar oma nog wel iets bijzonders geleerd, namelijk dwars-
fluit spelen.  

Dus ging ze maar lopen, dat is het enige wat ze kon bedenken. Iedereen die ze tegen kwam, 
lachte haar uit. Maar op dat moment kwam er iemand naar haar toe, het was een zwerver! Het 
enige wat hij zei was: “Kom kom.” Hij bracht haar naar zijn bankje.  “Het is niet erg hoor dat ie-
dereen je uitlacht.” Aafje zei niks en ze pakte haar dwarsfluit en begon te spelen. Dat doet ze 
altijd als ze verdrietig is. Opeens kwam er een hond aangelopen. De hond zag er verwaarloosd 
uit. Ze stopte even met spelen en  keek naar de hond. Ze had nog nooit van zo dichtbij een hond 
gezien. Het zijn echt haar lievelingsdieren, maar deze was wel heel groot. “Hij heet Donkey.” zei 
de zwerver. “Leuk, ik heet Aafje”, zei Aafje en hoe heet jij?” “Ik heet Sjakie.” zei Sjakie. Aafje be-
gon weer te spelen. 

“Ik ga een slaapplek zoeken.” zei Aafje.  “WAT! Ik heb al 4 jaar achter elkaar geprobeerd om een 
goeie slaapplek te vinden en nooit iets goeds gevonden.” “Ik ga wel alleen.” zei ze en stond op.  
“Nee wacht!” zei Sjakie, “Ik ga met je mee”.  

Toen ze bij een oude boerderij aangekomen waren,  was het ongeveer half 10. Aafje klopte aan 
bij de boerderij en na even te hebben gewacht, ging de deur open. ”Hallo, ik zoek een slaap-
plek!” Een oude vrouw keek haar aan en toen naar de man. “Natuurlijk kan dat, daar achter in 
het weiland staat een oud schuurtje. Daar mag je wel slapen.” zei de oude vrouw. 

Een week later… 

Aafje werd wakker. Het was een dag voor kerst. Ze mochten in het schuurtje wonen, alleen ze 
had weinig gegeten de laatste tijd. Het was koud en nat buiten. Dwarsfluitspelen, dat  ging ze 
doen. Na een uur had ze al 100 euro bij elkaar gespeeld. Ze snapte er niks van. Aafje ging nog 
even door, 205 euro!!! Sjakie was inmiddels ook wakker. En ze wist het, ze had een prachtig 
idee… 

Eerste kerst dag… 

Aafje wilde Sjakie verrassen met de beste kerst ooit! Ze liepen door de stad en Aafje ging het aan 
Sjakie vertellen. “Sjakie???” “Ja?”. “Wij gaan winkelen!” “Wat!” “Ik heb geld opgehaald”. Ze lie-
pen verder. Het was heel gezellig en ze zijn in heel veel winkels geweest. Donkey liep er ook hap-
py bij. Het was de beste eerste kerstdag ooit. “Morgen gaan we lekker eten in het schuurtje” zei 
Aafje.  

De volgende dag gingen ze eten. Het was heel erg leuk en ze hebben heerlijk gegeten. Zo werd 
het toch nog een fijne kerst.      

                           

Gemaakt door Jelske Kootstra (gr. 7) en Saar Wismans (gr. 8 )           
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Vanuit het Bestuur: 

  

 

 

Nieuws van het College van Bestuur 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de kerstvakantie, net als voor de zo-
mervakantie, over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.  

STUDIEDAG/LUSTRUMVIERING 

Op maandag 3 oktober jl. hebben we het feit gevierd dat we 10 jaar geleden zijn ontstaan uit 2 ver-
enigingen, namelijk CBO Wûnseradiel en PCBO-Littenseradiel. Door Corona konden we niet vlak bij 
de fusiedatum (1-1-2012) een feest plannen, vandaar dat dit heuglijke feit is gecombineerd met de  
studiedag. Wellicht is dit het laatste lustrum van CBO De Greiden… Zie volgende punt. 

 

SAMENWERKING, ONDERZOEK FUSIE MET PALLUDARA 

Zoals u al voor de herfstvakantie heeft vernomen middels een eerste Nieuwsbrief, zijn CBO De Grei-
den en Palludara een onderzoek begonnen naar een fusie. Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de concept-eindrapportages van verschillende werkgroepen. Op maandag 19 december 
a.s. zal de stuurgroep deze voor het eerst bespreken. De stuurgroep neemt deze input mee bij het 
opstellen van de fusierapportage. 

 

ONDERWIJS AAN KINDEREN UIT ANDERE LANDEN, o.a. OEKRAÏNE 

Op een aantal scholen staan kinderen ingeschreven die oorspronkelijk uit andere landen komen. 
Soms komen dergelijke kinderen pas naar onze school als ze een poosje, vaak een jaar, naar de Taal-
klas zijn geweest. Vanwege de grote toestroom van leerlingen uit Oekraïne hebben we in de regio 
met andere besturen samengewerkt om de bemensing van die Taalklas rond te krijgen. Ook een paar 
leerkrachten van onze stichting waren bereid hierbij te helpen. Dank daarvoor. 
 

TOT SLOT 

Namens alle medewerkers van het Onderwijsbureau wensen we u gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig en leerzaam 2023. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Dirk Kroes en Albert Faber 

College van Bestuur 


