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kerstvakantie
leesmoment ouders groep 3 13.45 uur
open avond voortgezet onderwijs voor de
groepen 7 en 8
oud papier actie
open avond voortgezet onderwijs voor de
groepen 7 en 8

Nieuwsbrief nr. 51, vrijdag 21 december 2018

Schoolcontact
Directeur: Sandra van Iterson
Wnd. Directeur: Mark Kampman
Administratie: voor formulieren,
adreswijzigingen, etc. kunt u hier elke ochtend
terecht.
Inschrijvingen nieuwe leerlingen:
Sandra van Iterson

Algemene informatie
- Kerst. Eén ster maakt de lucht minder dreigend,
Eén kaars maakt de nacht minder zwart,
Eén hand maakt de weg minder eenzaam,
Eén stem maakt de dag minder stil,
Eén vonk kan een begin van nieuw vuur zijn,
Eén noot het begin van een lied.
Eén Kind het begin van een toekomst!
Wij wensen u/jullie allen fijne dagen en we hopen elkaar weer te zien op maandag 7 januari 2019.
- Serious Request gr. 8. Met de verkoop van zelfgebakken cakejes, koekjes, chocolaatjes, etc. hebben de groepen 8
gisteravond het prachtige bedrag van € 461,- opgehaald. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de rekening van
Serious Request. We zijn trots op onze leerlingen, die deze actie spontaan georganiseerd hebben en er veel werk van
gemaakt hebben. Ook danken wij iedereen, die door het kopen van het lekkers hun steentje hebben bijgedragen

- Nieuwjaarsopening ZuiderBreedte. Maandag 7 januari willen we graag het nieuwe jaar samen beginnen! Daarom
zal deze ochtend alleen de hoofdingang open zijn. Voor de kinderen en ouders zal er binnen iets lekkers klaar staan en
kunnen we elkaar een goed 2019 wensen. U komt toch ook even langs? Na binnenkomst kunnen de kinderen naar hun
lokaal gaan/worden gebracht en zijn de ouders voor een kop koffie/thee welkom in de grote zaal.
- Herhaalde oproep. Het werken met het continue rooster bevalt ons heel goed. Het is wel een lange dag voor de
kinderen en voor ons maar de tussenevaluatie in het team leverde veel positieve reacties op. Toch ook een
aandachtspunt dat we graag aan u voorleggen. Ieder collega willen we de gelegenheid geven om 15 minuten te
lunchen. Dit lukt alle dagen behalve op de vrijdag. Dit betekent voor enkele collega’s (van groep 5-8) geen pauze en
dat wordt, terecht, als ‘ zwaar’ ervaren. Er werd het idee geopperd om eventueel ouders te vragen die het geen
probleem vinden om een half uur pleinwacht te lopen. Bij deze! Vindt u het leuk/ gezellig om ( bij toerbeurt) een half
uurtje buiten te zijn met de kinderen, overzicht te houden en even aanspreekpunt te zijn, dan horen we dat graag.
- Actie Post NL. Twee weken geleden hebben wij een beroep op u gedaan om speelgoed wat over is of niet meer
gebruikt wordt, mee te geven naar school. Wij geven dit dan door aan Post NL die, samen met de Stichting Jarige Job,
kinderen, die niet of nauwelijks iets krijgen, hiermee verrassen. Wij zijn blij, dat wij twee volle dozen met cadeautjes
aan Post NL kunnen overhandigen. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, willen wij hartelijk danken.
- Goede doelengeld. Na de kerstvakantie gaan we sparen voor een nieuw goed doel. Elke week mag uw kind wat
geld meenemen voor in het goede doelenpotje. We gaan sparen voor de stichting "Het Vergeten Kind". Waarom
sparen voor het vergeten kind?
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit
geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht
voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt
onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met
ernstige problemen. Problemen van hun ouders, waar kinderen niets aan kunnen doen en waar ze ook niets aan
kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van zijn. Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en
onvermogen van ouders zetten kinderen volledig klem. Ze raken eenzaam en geïsoleerd.
Daarom de stichting "Het Vergeten Kind". We zetten ons in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. We
geven ze een stem en vertellen hun verhaal. Zodat ze niet vergeten worden. We zetten ons in om hun situatie nu en
morgen te verbeteren.
U spaart toch ook mee?
- Kind op maandag. Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster
wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou worden. Later gaan ook
Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naar toe kunnen gaan. Het thema voor deze week
is "Wie wijst jou de weg?"
De verhalen: - Wijs jij mij de weg? (Mies en Max)
- De wijzen uit het Oosten (Mattheüs 2: 1-12)
- Naar Egypte (Mattheüs 2: 13-23)

GROEPSNIEUWS
GROEP 1
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. Na vandaag gaan we allemaal lekker genieten van een heerlijke
vakantie en van de feestdagen.
Onze groep is alweer wat gegroeid. Vanaf deze week mogen we Noa, Roos en Jayson verwelkomen in onze groep. We
hopen dat ze een leuke en leerzame tijd krijgen bij ons.
Leon heeft deze week over de logeerkoffer verteld. Hij had een mooie dinosaurus robot in de logeerkoffer gedaan die
ook kon lopen.
Donderdag hebben we samen het kerstfeest gevierd in de groep. Wat zagen we er allemaal prachtig uit. Het was een
gezellige en mooie viering. We hebben samen liedjes gezongen, gedichtjes opgezegd en geluisterd naar het
kerstverhaal.
Na de vakantie gaan we starten met een nieuw thema. Het thema is “wonen”. In de lettermuur komt de letter w van
wonen. Nemen jullie weer spulletjes mee voor in de lettermuur.
Sommige kinderen hebben nog geen gymschoenen, deze zijn wel nodig tijdens de gym. U kunt bij juf een tasje krijgen
voor de gymschoenen, deze tas blijft op school. We gaan op dinsdag gymmen als juf Joanne er ook is.

Elke donderdag gaan we boeken ruilen. Uw kind krijgt een boek mee uit de bibliotheek. Elke donderdag zoeken we
een nieuw boekje uit. Lijkt het u leuk hierbij te helpen? Dat kan, u kunt zich opgeven bij juf Germi. We gaan boeken
ruilen op donderdag van 08:30 - 09:00 uur.
Iedereen lekker uitrusten en genieten van de vakantie. Fijne feestdagen allemaal, juf Hetty en juf Germi.
GROEP 1/2
Wat hebben we samen een mooi kerstfeest gevierd. De liedjes, de opzegversjes en een mooi verhaal gaven ons
allemaal een goed kerstgevoel.
Deze week vierden we nog een feestje. Feline wordt in de vakantie 5 jaar en heeft dat al in de klas gevierd. Een fijne
dag 27 december. Elize wordt 29 december 5 jaar en gaat dat na de vakantie met ons vieren. Ook alvast een fijne dag
toegewenst.
Verder hebben we geluisterd naar Quinten en Esmee die ons gingen voorlezen uit hun eigen boekje. Knap hoor! En
Feline nam Pompom mee naar de juwelier om gaatjes voor haar oorbellen te laten schieten. Verder vertelde ze over
haar paarden, liet ze haar pop zien en luisterden we naar een verhaal uit haar sprookjesboek. Na de vakantie krijgt
Bram de logeerkoffer mee. Nu twee weekjes vrij om lekker uit te rusten. Gezellige weken toegewenst, fijne feestdagen
en een goed begin van 2019. Juf Hetty en juf Jacqueline.
GROEP 2
Laatste nieuwsbrief van 2018!
Miley was deze week voor het laatst bij ons in de groep. Ze woont nu in Hollandscheveld en gaat na de vakantie daar
naar school. Wij wensen jou daar heel veel plezier!
Jelle heeft van zijn schatten uit de schatkist verteld. Pom pom was gezellig met hem naar Ikea geweest en was daarna
samen met Jelle erg moe. Wat hebben we samen genoten op ons kerstfeest in de groep en wat zag iedereen er mooi
uit.
En dan nu.......lekker genieten van twee weken vakantie!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een heel gezond 2019!!
Juf Margreet en juf Jacqueline.
GROEP 3A
Wat hebben we genoten van het kerstfeest met elkaar en wat zag iedereen er prachtig uit.
Ons favoriete lied was:
Ster, grote ster, waarom twinkel jij.
Voor wie geef jij je twinkelend licht.Dag, grote ster, als ik naar je kijk.
Krijg ik lichtjes in mijn ogen en een lach op mijn gezicht.
Ook het lezen met een zaklantaarn was een hoogtepunt deze week. Samen lezen was nog leuker en gezelliger op deze
manier.
Jaylinn is jarig in de vakantie, gefeliciteerd alvast!
Na de kerstvakantie gymmen we op woensdag en donderdag. Omdat dit op woensdag onze laatste les is kan het
gebeuren dat we af en toe wat later zijn i.v.m. omkleden. De kinderen kunnen na de vakantie alleen naar binnen
komen en hun jas en tas zelf op de kapstok hangen. Veel kinderen kunnen dit al maar dit moet lukken bij iedereen!
Klassendienst: Loïs en Ryan.
Geniet van de feestelijke dagen en tot in 2019!
GROEP 3B
We hebben weer een gezellige en leerzame week achter de rug. Met als hoogtepunt een fijn kerstfeest gisteravond!
Een warme sfeer en iedereen zag er prachtig uit.
Ook het lezen met een zaklamp was erg leuk!
We leerden deze week de letter uu van vuur en hebben flink geoefend met alle letters die we nu kennen. We hebben
kern 5 nu afgerond. Blijf allemaal ook goed oefenen in de vakantie, zodat je na de vakantie alle letters nog kent. Vooral
de 2 tekenklinkers (ou-eu) en de nieuwe letter uu vinden veel kinderen nog lastig.
Zoals de meeste kinderen en ouders wel weten is Djaimy laatst geopereerd aan een ontsteking in zijn oor. In de
kerstvakantie zal hij weer voor meerdere dagen opgenomen worden in het ziekenhuis om de bacterie verder uit te
roeien. Heel veel sterkte en beterschap Djaimy!
Na de vakantie gaan we 2 keer in de week gymmen. De gymtas moet dan op de woensdag en donderdag mee.
We vinden het heel knap dat bijna alle kinderen al alleen naar binnen komen en hun jas en tas zelf aan de kapstok
hangen. We verwachten dat na de kerstvakantie alle kinderen dit zelf kunnen.

Klassendienst na de vakantie: Norah en Rick.
Geniet van de feestelijke dagen en de welverdiende vakantie! We zien jullie weer in 2019!
GROEP 4A
De schooldagen van 2018 zitten erop! Wat is er hard en goed gewerkt door de kinderen en wat hebben we het fijn
samen op school. We hebben gisteravond een fijne en sfeervolle kerstviering gehad. Een prachtige afsluiting van het
jaar 2018, op naar 2019! Een aantal kinderen heeft afgelopen week een kerstkaartje of iets anders leuks of lekkers mee
naar school genomen, wat leuk! Manuel kwam niet met kerstkaartjes, maar met kerstzuurstokjes op school voor
iedereen. Wat lekker en wat leuk, nogmaals heel erg bedankt voor deze traktatie.
Woensdag was het tweede voorleesmoment. Er waren maar liefst 14 ouders, opa's en oma's. Nogmaals ontzettend
bedankt voor uw komst. Ik vond het leuk om te zien dat er zoveel interesse voor was, maar voor de kinderen is het
natuurlijk het allerleukste dat er iemand met hen komt lezen!
Niek is jarig op 28 december, alvast een hele fijne verjaardag. De maandag na de vakantie vieren we zijn feestje in de
klas, een leuk begin van het nieuwe jaar! Ik ben zelf jarig op dinsdag 8 januari. Dat wil ik ook graag vieren met de
kinderen. De kinderen mogen, als ze het leuk vinden, verkleed op school komen. Ze hoeven geen drinken en
groente/fruit voor de ochtendpauze mee te nemen, want ik zorg voor iets lekkers. We hebben het in de klas gehad
over het maken van tosti's. Heeft u thuis een tosti-ijzer dat we kunnen en mogen lenen, zou u dit dan willen laten
weten en deze maandagochtend 7 of dinsdagochtend 8 januari mee naar school willen geven. Vind uw kind het lekker
om op deze feestelijke dag een tosti te eten geef hem/haar dan een broodje ham/kaas of kaas mee naar school. Als
er nog vragen en/of opmerkingen over mijn verjaardag zijn, hoor ik het graag.
Noah was deze week het zonnetje van de week, hij had een ontzettend gave vliegende tol meegenomen. Na de
kerstvakantie is Dyrone het zonnetje. Jaylano en Noah zijn in die week de klassendienst.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerstvakantie, tot in 2019! Groeten juf Janneke.
GROEP 4B
Het laatste groepsnieuws van dit jaar!
Na een gezellige en drukke week is de kerstvakantie aangebroken. Tijd voor welverdiende rust na al het harde werken!
Het goede doelen geld is geteld en opgehaald. We hebben ruim 21 euro bij elkaar gespaard. Bedankt allemaal! Na de
vakantie gaan we sparen voor een nieuw doel. Zie algemene nieuwsbrief voor meer informatie.
Afgelopen woensdag was er een geweldige opkomst bij het ouderleesmoment. Wat fijn! De kinderen vonden het ook
erg leuk. Bedankt!
Gisteravond hebben we een gezellige en sfeervolle kerstviering gehad met de klas. Fijn om het jaar 2018 op deze
manier af te sluiten.
Na de vakantie is de klassendienst voor Ilse en Naomi.
Jarrell is op 7 januari jarig. Dus we beginnen het nieuwe schooljaar met een feestje. Alvast van harte gefeliciteerd
Jarrell en een fijne dag!
Meester Alessandro is 8 januari voor het laatst bij ons in de groep. In februari gaat hij naar de bovenbouw. Bedankt
voor alles meester en veel succes in de volgende groep.
Ik wens u en jullie allemaal hele fijne feestdagen, een goede vakantie en tot in het nieuwe jaar!
GROEP 5A
De laatste week van het kalenderjaar zit er op. Gisteravond hebben we een mooi kerstfeest gevierd met elkaar. We
hebben liederen gezongen en geluisterd naar het kerstverhaal.
Daarnaast hebben we uiteraard ook gewoon gewerkt. Met rekenen zijn we druk met de tafel van 5. Bijna iedereen kent
deze nu. Na de vakantie gaan we verder met de tafel van 3. Met Snappet zijn we bezig geweest met geldsommen.
Bij spelling hebben we een nieuwe regel geleerd: verkleinwoorden met -etje. Je hoort 2 keer een u maar je schrijft een
e.
Na de kerstvakantie staan er toetsen gepland. Woensdag 9 januari de toets van Brandaan thema 2 en dinsdag 15
januari de toets van Meander thema 2. Na de vakantie beginnen we met de spreekbeurten. Tess is 8 januari als eerste
aan de beurt.
Gisteren hebben we afscheid genomen van Danny. Hij is verhuisd naar Hollandscheveld. We hopen dat hij snel zijn
plekje heeft gevonden op zijn nieuwe school.
We wensen jullie een hele fijne vakantie en tot volgend jaar! Groeten Emmie en Inge

GROEP 5B
De laatste week van het kalenderjaar zit er op. Gisteravond hebben we een mooi kerstfeest gevierd met elkaar. We
hebben liederen gezongen en geluisterd naar het kerstverhaal. De kinderen die iets gingen voorlezen of vertellen,
hebben dit super goed gedaan! En wat zag iedereen er mooi uit :)
Ook hebben we vrijdag mijn verjaardag gevierd. We hebben samen genoten van een heerlijke high-tea met heel veel,
door de kinderen meegenomen, lekkers. Wat hebben we een leuke dag gehad.
Daarnaast hebben we de afgelopen week uiteraard ook gewoon gewerkt. Met Snappet zijn we bezig geweest met
geldsommen. Het teruggeven van geld is soms nog best lastig!
Bij spelling hebben we een nieuwe regel geleerd: verkleinwoorden met -etje. Je hoort 2 keer een u maar je schrijft een
e. Ook hebben we geleerd wat de persoonsvorm is en hoe je deze uit de zin kunt halen. Dinsdag was Suze in de klas.
Zij heeft ons geleerd hoe we een stiftgedicht kunnen maken.
Na de kerstvakantie staat er een toets gepland. 14 januari de toets van Meander thema 2. Na de vakantie beginnen we
met de spreekbeurten. Giovanni gaat als eerste van start op 8 januari.
Voor na de vakantie:
Klassendienst: Joey en Michelle
Kind van de week: Djulian
Toets: Meander H2 (14 januari)
Ik wens jullie een hele fijne vakantie en tot volgend jaar! Groeten juf Esther.
GROEP 6A
De vakantie is nu écht aangebroken!
We hebben een mooie kerstviering achter de rug. Het kerstkoor heeft prachtig gezongen en de viering in de klas was
ook erg geslaagd.
Na de vakantie komen al gauw de Cito-toetsen eraan, maar daar hoeven jullie gelukkig nu nog even niet aan te
denken. Lekker gaan genieten van de vakantie!
Na de vakantie:
Toetsen: Maandag 14 januari, Aardrijkskunde toets.
Spreekbeurten: Tara en Joaquin.
Klassendienst: Tara en Léana.
Natte gymles: 10 januari.
Prettige kerstdagen en tot in het nieuwe jaar!
Juf Nine & Juf Marjan
GROEP 6B
De laatste nieuwsbrief van 2018!
Deze week was Lyana voor het laatst bij ons in de groep. Lyana woont met haar familie al in Hollandscheveld en gaat
daar na de kerstvakantie ook naar school. We willen Lyana heel veel succes en plezier wensen op haar nieuwe school!
Afgelopen week zijn we bezig geweest met rekendoelen die de kinderen in het midden van groep 6 moeten
beheersen. Voorbeelden hiervan zijn + en - sommen tot de 1000, rekenen met geldbedragen en ook schattend
rekenen. Veel kinderen hebben erg goed gewerkt aan deze doelen en ze ook behaald! Alle kinderen zullen om extra te
oefenen een rekenwerkblad mee naar huis krijgen om daarmee aan de slag te gaan. Op het werkblad staat wanneer
deze weer mee naar school genomen moet worden.
Gisteravond hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd. Samen met de andere groep 6 was dit een hele gezellige
avond. De kinderen hebben zelf ook bijgedragen aan de avond. Sommigen lazen gedichtjes, anderen een gebed en
ook een kerst-prentenboek werd voorgelezen. Juf Marjan, juf Nine en ik hebben het kerstverhaal voorgelezen.
Tussendoor zongen we samen de bekende kerstliedjes. Hopelijk zijn de kinderen met een fijn en warm gevoel ervan
thuisgekomen!
En dan nu... lekker twee weken vakantie!
Voor iedereen hele fijne kerstdagen gewenst en alvast een goede start in 2019!
Na de vakantie:
Spreekbeurt: donderdag 10 januari: Macy en Pascal
Toets: maandag 14 januari aardrijkskunde hoofdstuk 2
GROEP 7A
Vakantie! Maar toch kort nieuws wat betreft spreekbeurten, leerwerk...

Hoi allemaal. De klassendienst deze week waren Jelaya en Nienke, dames dank. Hoop dat het volgende duo wat
rustiger is, haha...Na de vakantie zijn Robin V en Bart aan de beurt.
De spreekbeurten worden in de eerste week verzorgd door Jennifer, Tristan en Robin W.
De dinsdag na de vakantie is juf Nine er weer! Dinsdag 15 januari is de laatste toets van blok 2, denk je er aan?
Prettige vakantie gewenst!!
GROEP 7B
Klassendienst na de vakantie: Romy en Jamila.
We hebben kerstkaarten gemaakt en geschreven voor oudere mensen. Zoë, Amber en Jenah hebben deze persoonlijk
bezorgd in zorgcentrum Weidesteyn en Beatrix. Bedankt voor het bezorgen hiervan!
Jarig: Carensa was 19 december jarig. Zoë was 20 december jarig. Amanda is vandaag jarig en Milan S. is 27 december
jarig. (Nog) van harte gefeliciteerd allemaal!!
Deze week hebben we de toets van taal en topografie gemaakt. Nu lekker vakantie vieren en uitrusten!
Een hele mooie en goede vakantie toegewenst. Tot 2019!!!
GROEP 8A
Het einde van 2018 is in zicht en dat betekent ook dat dit de laatste nieuwsbrief van het jaar is!
We begonnen de week met de taaltoets van thema 4 en hier heeft iedereen een voldoende op gehaald, top! Met
rekenen zijn we druk met breuken geweest. Ook hebben we sinds deze week nieuwe, leerzame rekenspelletjes op
school en hier hebben we woensdag mee gewerkt. Erg leuk om op deze manier met rekenen bezig te zijn. Ook zijn we
al aan het oefenen voor Cito rekenen. De leerlingen hebben zelf inzicht in welke doelen ze nog lastig vinden die op de
Cito aan bod komen en kunnen met Snappet hier extra mee oefenen.
Vorige week kwamen de kinderen (samen met kinderen uit groep 8b) spontaan met het idee om een actie voor
Serious Request te houden. Ze zijn hier de afgelopen week druk bezig mee geweest en gistermorgen stond onze klas
vol met lekkere cakejes, wafels, koekjes en nog veel meer. Vandaag zal de opbrengst bekend gemaakt worden. Super
gedaan beide groepen 8!
Gisteravond hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd. We hebben samen het kerstverhaal gelezen en de bekende
kerstliedjes gezongen. We hopen dat de leerlingen er met een fijn gevoel op terug kijken. Het was voor de kinderen
de laatste keer om op deze manier samen met je groep kerst te vieren. Foto's van ons kerstfeest kunt u vinden opde
ouderportal.
Klassendienst: We bedanken Nordin en Rick, na de vakantie zijn Matthijs en Dairon aan de beurt.
Toets: donderdag 10 januari NAUT thema 2. Vanwege de vakantie is er geen huiswerk op de ouderportal gezet.
En nu eerst twee weken vakantie! We wensen iedereen fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2019!
Meester Mark en juf Marlies.
GROEP 8B
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2018!
Deze week was Jaimy voor het laatst bij ons in de groep. Hij woont inmiddels in Hollandscheveld en zal daar straks ook
naar school gaan. We wensen Jaimy heel veel plezier op zijn nieuwe school en wie weet zien de leerlingen hem straks
wel weer op het voortgezet onderwijs.
Levi en Gavin waren deze week ook niet op school. Levi heeft een hersenschudding en Gavin is geopereerd aan zijn
kaak. We wensen beide jongens heel veel beterschap! Gelukkig waren ze er wel om met ons het kerstfeest te vieren.
In de vakantie zal Chanel aan haar voet geopereerd worden. We wensen haar veel sterkte en hopen dat ze snel zal
herstellen.
Afgelopen maandag zijn we de week begonnen met rekenspelletjes. Dit was erg leerzaam en gezellig. Een leuke
manier om met rekenen bezig te zijn. Foto's hiervan vindt u in ons fotoboek.
We hebben deze week de dictees gemaakt van spelling. Op het werkwoordendictee werd een 85% score gehaald en
op de woorden 81%! Met rekenen hebben we het doel van de maand december ook ruim gehaald. Echte toppers
dus!
Vorige week kwamen de kinderen (samen met kinderen uit groep 8a) spontaan met het idee om een actie voor
Serious Request te houden. Ze zijn hier de afgelopen week druk bezig mee geweest en gistermorgen stond onze klas
vol met lekkere cakejes, wafels, koekjes en nog veel meer. Vandaag zal de opbrengst bekend gemaakt worden. Super
gedaan groep 8!
Gisteravond hebben we met elkaar het kerstfeest gevierd. We hebben samen het kerstverhaal gelezen en de bekende
kerstliedjes gezongen. We hopen dat de leerlingen er met een fijn gevoel op terug kijken. Het was voor de kinderen

de laatste keer om op deze manier samen met je groep kerst te vieren. Foto's van ons kerstfeest kunt u vinden in ons
fotoboek.
En nu eerst twee weken vakantie. Heerlijk. We wensen iedereen fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2019!
Hartelijke groet van Josien en Margreet.
Na de vakantie:
Ster van de week: Esmay

Klassendienst: Sem en Elina

