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AGENDA
 17 december
18 december
19 december t/m 3 januari
21 januari

DIRECTIENIEUWS
C o r o n a

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020, tot nu toe een
jaar dat wij niet snel zullen vergeten. Wij zullen er alles aan
doen om de laatste week voor de kerstvakantie voor de
kinderen een fijne week te laten zijn. 

Gelukkig vallen de coronabesmettingen bij ons op school nog
altijd mee. Dankzij het feit dat wij met elkaar zo goed
samenwerken in de handhaving van de maatregelen,
hebben wij tot nu toe geen klassen naar huis hoeven sturen.
Nogmaals heel veel dank voor de ondersteuning aan het
team en het begrip dat jullie als ouders hebben.
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Kerstviering van 17.30 tot 19.00 uur; kinderen om 12 uur vrij
Kinderen om 12 uur vrij 
Kerstvakantie
Nieuwsbrief

Het kerstdiner kan helaas niet doorgaan dit jaar, maar wij
hebben ervoor gekozen om alle kinderen van 17.30 uur tot
19.00 uur op school te ontvangen voor een kerstviering. Het
hek gaat open om 17.20 uur. Alle kinderen krijgen in de klas
iets te eten en te drinken, maar wij willen u vragen van te
voren of na afloop ook zelf te zorgen voor een maaltijd. Op
donderdag 17 december en op vrijdag 18 december zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij. 
De onderbouw viert kerst in de klas en maakt een lampion-
optocht op de achterwei. De middenbouw viert kerst in de
klas. De bovenbouw viert kerst in de sporthal in de vorm van
een kerstgala. Wij doen onze uiterste best om deze kerst-
viering tot een succes te maken.

H e k  a c h t e r w e i

Om de buurtbewoners zo min mogelijk overlast te
bezorgen, zullen wij het hek van de achterwei eerder
openzetten. Zo kunnen de kinderen doorstromen en
ontstaat er geen opstopping bij het hek. Het is wel
belangrijk dat iedereen zich aan de aanvangstijden van de
groep houdt. Blijf in de donkere wintermaanden ook
denken aan veiligheid in het verkeer rondom de school.

K e r s t v i e r i n g

S c h o o l t i j d e n  v a n a f  j a n u a r i

Helaas is corona voorlopig nog niet voorbij. Dat zorgt
ervoor dat wij ook na de kerstvakantie de schooltijden tot
aan de zomervakantie laten zoals die nu zijn. Alle andere
maatregelen zoals bijvoorbeeld geen ouders in de school
blijven ook van toepassing. Wij kijken net als u uit naar het
moment dat wij deze situatie achter ons kunnen laten.



BOUWENNIEUWS
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De schooltijden blijven tot aan de

zomervakantie zoals ze nu zijn!

Wat hebben we een gezellig sinterklaasfeest achter de rug.
We zijn weer erg blij geworden van alle prachtige surprises
die we voorbij hebben zien komen. De kinderen hebben er
thuis echt hard en serieus aan gewerkt met fantastische
resultaten. In de klassen wordt het kosmische thema
afgerond van het ontstaan van het leven op aarde. Groep 8
krijgt deze week hun advies. Een spannende tijd! En we gaan
alweer door in de kerstsfeer. De eerste kerstliedjes stonden al
op en de kinderen zijn al heel hard aan de slag gegaan met
het maken van mooie kerstkaarten voor het goede doel en
voor ouderen. Leuk om hun enthousiasme te zien. We kijken
erg uit om het jaar gezellig af te sluiten in de klas en
natuurlijk ook op het kerstgala volgende week.

Rond deze tijd kiezen we elk jaar een goed doel uit om ons
voor in te zetten. Dit jaar hebben wij gekozen voor de

stichting Make a wish https://makeawishnederland.org/als-

school. Deze stichting heeft als doel om voor ernstig zieke
kinderen een laatste wens in vervulling te laten gaan. Elk
kind maakt vier kaarten die in huiselijke kring verkocht
worden (0,50 cent per kaart, maar meer mag natuurlijk ook).

Het Algemeen Dagblad heeft onze school benadert voor een
interview over Maria Montessori. Zie

https://www.ad.nl/den-haag/br-wie-was-maria-

montessori-en-hoe-kwam-ze-aan-haar-ideeen-ze-heeft-hier-

nog-door-de-gangen-gelopen~a3f32305/

Juf Saskia en de kinderen uit haar klas maken opa Menno blij
met een kerstboom. Luister uitzending 7 december  13 uur

https://www.omroepwest.nl/radio/programma/270347260

/Muijs-in-de-Middag/aflevering/270351340

Er is deze week een filmpje gemaakt van onze school, omdat
we nu helaas geen rondleidingen kunnen geven aan
geïnteresseerde ouders. In het filmpje geven kinderen een
rondleiding met veel informatie. Heel leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen hieraan hebben meegewerkt. De
film is opgenomen met een 360 graden camera zodat je een
goed beeld krijgt van de ruimte. Zodra de film af is, zullen wij
die op onze website plaatsen en u ook de link sturen.

G e n i e t   v a n  d e  v a k a n t i e  e n  b l i j f  g e z o n d .  W i j  w e n s e n j u l l i e  a l l e m a a l  a l v a s t  e e n  h e e l  g e z o n d  2 0 2 1 !  

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n e

B o v e n b o u w

G o e d  d o e l

O o i e v a a r s p a s

Heeft uw kind een Ooievaarspas en heeft u deze nog niet
laten scannen bij de administratie? In dat geval heeft u nog
tot de kerstvakantie de tijd om dat te doen. U krijgt dan
50 euro korting op de ouderbijdrage. De gemeente heeft
besloten deze tegemoetkoming in de ouderbijdrage per 
1 januari 2021 stop te zetten.

M i d d e n b o u w

nu toch onze ademhaling?  Hoeveel botten en spieren
hebben we eigenlijk? Hoe belangrijk zijn onze hersenen?
Hoe werkt onze spijsvertering?  Hoe belangrijk zijn onze
zintuigen? En hier kunnen we de lijn van Maria Montessori
heel goed laten zien. Zij heeft voor de onderbouw een
zintuigelijke kast met materialen ontwikkeld die ook in de
middenbouw voor een hoop nieuwe ontdekkingen zorgt.
We gaan met dit thema nog een tijdje door, want er is nog
veel meer te ontdekken en te onderzoeken.
 
De afgelopen weken is er veel feest gevierd. Allereerst was
er een voorstelling waaraan MB-1 heeft gedaan. Het plezier
spatte er vanaf. Er werd onder andere een lied gezongen
over planeten en de eerste mens. Sinterklaas en zijn pieten
hebben vanaf half november de kinderen goed bezig
gehouden. Veel kinderen hebben lang in spanning gezeten
of de goede Sint nu nog wel bij ons op bezoek zou komen. 
En het antwoord weten we inmiddels, hij was er zonder zijn
pieten en daarom mochten alle juffen van de onder- en
middenbouw voor een ochtend hulppiet zijn. We zijn
allemaal bij de Sint in het speellokaal op bezoek geweest. 

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd in de 
middenbouw. Met ons kosmische thema zijn we inmiddels
aangekomen bij het menselijk lichaam. We zijn met elkaar
van alles aan het onderzoeken en ontdekken. Hoe werkt

P r o m o t i e  E N M S
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We zijn druk in

de weer met het maken van kerstkaarten voor

de liefdadigheidsorganisatie ‘Make a wish’.

Het was een gezellige bijeenkomst met een ontspannen en
vrolijke Sinterklaas. Er is gezongen, gedanst en toneel
gespeeld. Er is pietengym gegeven en om drie uur ging
iedereen moe en voldaan naar huis. En nu zijn we
aangekomen bij de kerst. De kerstbomen staan alweer in de
klas en we gaan er een mooie kerstweek van maken.

O n d e r b o u w

In de onderbouwgroepen hebben we genoten van het
sinterklaasfeest! Elke onderbouwgroep ging samen met een
middenbouwgroep op bezoek bij de Sint in het speellokaal.
Er werden onder andere liedjes gezongen, dansjes gedaan en
gedichten voorgedragen. Sint had dit jaar voor iedereen tijd
om een praatje te maken of een tekening in ontvangst te
nemen. Al met al een heel gezellig en sfeervol samenzijn. 
De leidsters waren omgedoopt tot hulppieten met baret en
cape tot groot vermaak van de kleuters. In de klas werden 
de cadeautjes uitgepakt en kreeg ieder kind een zakje
kruidnoten. In de gymzaal werden de kleuters uitgedaagd
om als echte pietjes te klimmen en klauteren. Na afloop
kregen de kinderen een echt pietendiploma. In de middag
was het lokaal van Barbara omgetoverd tot een bioscoop en
keken we samen naar een sinterklaasfilm. Inmiddels komen
we steeds meer in de kerstsfeer. De kleuters zijn druk in 
de weer met het maken van kerstkaarten voor de
liefdadigheidsorganisatie ‘Make a wish’. De kleuters van
groep OB-4 hebben meegedaan met een actie van radio West

en zo hebben ze ‘klassenopa’ Menno kunnen verblijden met
een kerstboom. Samen oefenen alle kleuters alvast de
kerstliedjes en knutselen we lampions, ter voorbereiding op
onze kerstviering volgende week.
 
Nog wat mededelingen van huishoudelijke aard: de kleuters
mogen in de vakantie hun plantjes mee naar huis nemen.
Wie o wie kan ons helpen aan reservesokken, maillots,
broeken (maat 122/128) en onderbroeken? Alvast hele
gezellige en ontspannen feestdagen gewenst!

VAKANTIEPASCLUB KERSTVAKANTIE
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een
nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Schaatsen in Scheveningen of speuren op
Landgoed Ockenburgh. Knuffelen met ezels of knutselen. Naar het Museon of
Kinderboekenmuseum en nog veel meer.

Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl.

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl.



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Boompje, geschreven door Loek Koopmans
Er zijn verschillende verhaalboeken die kinderen laten zien dat iedereen uniek is. Boompje is een boek dat
dit thema behandelt, maar dat ook over Kerstmis gaat. Het boek is perfect voor kinderen vanaf ongeveer 4
jaar. Door dit boek aan je kind voor te lezen, laat je hem/haar zien dat iedereen op zijn eigen manier uniek is.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
De Kerstmisaurus, geschreven door Tom Fletcher
De Kerstmisaurus gaat over een onmogelijk lijkende kerstwens. Je krijgt in het boek een indruk van het
drukke bestaan van de Kerstman en zijn elfen voor kerst. Dit boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen
vanaf ongeveer 7 jaar en zelfstandig te lezen door kinderen vanaf ongeveer 9 jaar.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Het meisje dat de maan dronk, geschreven door Kelly Barnhill
Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal. Maanlicht is
magie. Een spannend verhaal waarin ook een boodschap zit, wijsheid, die diepte geeft aan de ervaring van
het lezen. Zo'n verhaal dat je steeds weer opnieuw kunt lezen en je kinderen wilt meegeven.

MOESTUIN
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Blijf in de donkere wintermaanden ook
denken aan veiligheid in het verkeer

rondom de school.

We hebben de afgelopen periode mooie herbariums
gemaakt. Kleur kiezen voor de onderbladen, kiezen welke
bladeren er het mooist uitzien na drogen, dan de bladeren
opplakken, de naam erbij zoeken en schrijven. Het is nog
best wel een werkje. Nu is het echt te koud aan het worden.
De winter is een mooie tijd om plannen te maken en zaden te
bestellen. Volgend jaar starten we – als alles meezit – weer
gewoon in de moestuin. Ik bestel allerlei makkelijk te telen
groente, die snel oogstbaar zijn, zoals snijbiet en radijs, maar
ook groente waar je een tijd op moet wachten voordat er
geoogst kan worden, zoals pompoen en courgette. Zonder
kruiden als venkel en bieslook, en eetbare bloemen is de
moestuin natuurlijk niet helemaal af. Ik heb er nu alweer zin
in. Tot volgend jaar! 

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Op het moment van schrijven komen de sintboeken weer terug naar de mediatheek en gaan we de kerstboeken
van de plank halen. We hebben dit jaar de sintcollectie aangepast net als de openbare bibliotheken. Er zijn
behoorlijk wat nieuwe sinterklaasboeken verschenen waarvan de meeste bij ons in de mediatheek zijn te
vinden. Afgelopen maand hebben we deze collectie aangevuld met nieuwe eigentijdse sinterklaastitels.

A s t r i d


