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Sinterklaasfeest 
Wat hebben we het leuk gehad afgelopen maandag. Sinterklaas 
kwam met zijn Pieten op school. We konden Sinterklaas gelukkig 
buiten opwachten en zijn mooie auto bewonderen. We hebben 
liedjes gezongen en Sinterklaas en zijn Pieten hebben daarna de 
groepen 1 t/m 5 in de speelzaal ontvangen. Daar heeft de Sint 
kunnen genieten van de kinderen. De leesbril van Piet was stuk en 
de kinderen hebben geholpen om de bril weer heel te maken, zodat 
Piet alles weer goed kon lezen. De groepen 6 t/m 8 hebben genoten 
van een feestelijke dag in de klas. Iedereen was verrast met een 
prachtige surprise, een rijm en leuke cadeautjes. De Pieten hebben 
deze klassen ook nog even kort bezocht. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Pietenochtend 
Dinsdag 29 november konden de groepen 1 t/m 3 weer genieten van de jaarlijkse Pietenochtend. Onder 
leiding van ouders, hebben de kinderen verschillende spelletjes gedaan, mutsen geknutseld, liedjes 
gezongen en geraden en meegedaan met de Pietengym. Wat waren er veel ouders die ons geholpen 
hebben. Heel erg bedankt daarvoor. De kinderen hebben heel erg genoten en uw hulp was echt goud  
waard!  
 
 
 
 
 
 
 

 Plexat optreden groepen 5, 8, 3 en 6 
Wat hebben we de afgelopen maand genoten van de optredens in Plexat. De groepen 5 hadden een 
voorstelling over Sint-Maarten gemaakt. De groepen 8 hebben les gehad in het editen van een film. Deze 
werd gepresenteerd en tussendoor werden er liedjes gezongen. De groepen 3 hadden een leuke 
voorstelling gemaakt met in de hoofrol Sinterklaas. De groepen 6 hebben een fantastische 
Sinterklaasmusical opgevoerd. Wat was het leuk om zoveel ouders en familieleden te mogen ontvangen 
in Plexat.  
 

 Studiedag 21 november  
Tijdens de studiedag hebben we het gehad over hoe wij kinderen, die extra uitdaging nodig hebben, 
beter kunnen signaleren. We hebben gesproken over hoe wij willen dat de kinderen en wij met elkaar 
omgaan op De Boomladder. Het was weer een mooie dag, waarbij we weer verder kunnen bouwen op 
een mooie visie. 
 
 
 



        Kerstdiner 
We gaan dit jaar kerst vieren met een kerstdiner in de klas. Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 22 
december 17:30-18:30 uur. In de klas zal de leerkracht samen met de kinderen een wensenlijstje voor 
het kerstdiner samenstellen. Op maandag 12 december krijgt u via Kwieb om 19:00 uur een link 
toegestuurd. Daar kunt u, van een online wensenlijstje, een gerecht kunt kiezen. Wilt u erop letten dat u 
het gerecht ook echt afstreept van het lijstje (gerecht aanklikken), zodat er geen dubbele gerechten 
gemaakt gaan worden. Op donderdag 22 december kunt u om 17:15 uur de gerechten in de klas 
brengen. We vragen u via de hoofdingang te komen. De achteringang en de kleuteringang blijven 
gesloten. Hierna bent u van harte uitgenodigd om wat te komen drinken bij de hoofdingang in de 
Plexatbar. Tussen 18.15-18:30 uur bent u welkom in de Plexatbar. Hier krijgt u een seintje van de 
leerkracht van uw kind(eren) wanneer u uw kind(eren) kunt ophalen bij zijn of haar eigen klas. Ook nu is, 
vanwege de veiligheid, alleen de hoofdingang geopend. 
 

          Van de Ouderraad 
De OR heeft de afgelopen maand de school weer prachtig versierd in Sinterklaassfeer en nu in de 
Kerstsfeer. We kunnen terugkijken op een geslaagde Sinterklaasviering. De kinderen hebben genoten 
van een lekkere traktatie en in de groepen 1 t/m 5 een mooi cadeau. Voor de Kerstviering is er ook weer 
wat leuks geregeld voor uw kind. Daarbij willen wij graag de ouderbijdrage nog onder de aandacht 
brengen bij de ouders die deze nog niet hebben voldaan. Door het met z’n allen te ondersteunen, 
kunnen we er samen iets moois van maken! 
 

          TAS Kom en Doe dagen 
De komende tijd is er weer van alles te doen in TAS aan het van Eedenplein 3, voor iedereen van  8 t/m 
13 jaar. Graag vertellen we je hier meer over en hopen we dat je ook mee wilt gaan doen. In de bijlage 
vindt u meer informatie. 

 
De Bieb op school 

 
Ozobot wordt Ozosnel! 
Leesconsulente Yvette is vandaag in de groepen 7 en 8 langs geweest met de Ozobots. Deze mini 
apparaatjes zijn kleine robotjes, die aan de hand van lijnen en kleuren kunnen bepalen wat ze moeten 
doen. Eerst was er tijd om even te oefenen; hoe dik moet mijn lijn, hoe maak ik een code en wat gebeurt 
er als ik de Ozobot vanaf de andere kant laat rijden? Uiteindelijk hebben de (meeste) kinderen een pad 
voor Ozobot Ozosnel gemaakt over de daken. Ook werden er Ozobot-races gehouden.  
Dit materiaal is ook aanwezig op school dus zal zeker vaker ingezet worden door de leerkrachten. 
Wist u dat uw kind voor de Ozobot en ander programmeermateriaal (Beebot, Lego, Osmo en nog veel 
meer) ook terecht kan in de ´Prutshub’ van de bibliotheek? De Prutshub (te vinden op de 3e etage, de 
kinderafdeling) is open op dinsdag, woensdag en donderdag, van 14:00 tot 16:30 (dinsdag) of 17:00 uur 
(woensdag/donderdag). Toegang is gratis en je kunt zonder afspraak binnenlopen tussen genoemde 
tijden.  
 
 
 
 
 

 

Voor in uw agenda 
• 22 december kerstviering 

• 22 december Plexatoptreden groep 7A om 09:00 uur, 7B om 11:00 uur 

• 23 alle kinderen om 12.00 uur vrij 

• 24 december t/m 8 januari kerstvakantie 

• 16 januari studiedag 
 



Lukida 
Sinds december jl. werken we samen met Lukida. Lukida kan lucht geven bij invalproblematiek. Lukida is 
een organisatie die ervoor staat de wereld mooier te maken door het basisonderwijs te verrijken. Zij zet 
vakspecialisten in op basisscholen, die lesgeven in hun eigen vakgebied en kinderen laten kennismaken 
met een nieuwe wereld. 
Wanneer een leerkracht afwezig is en de invalpool leeg is, kunnen we een aanvraag doen voor een 
vervanger. De matchingskans is het grootst wanneer we bijvoorbeeld op maandag al weten dat er op 
woensdag geen leerkracht is. De vervanger van Lukida biedt een cultureel lesprogramma van één dag, 
geschikt en aangepast aan de betreffende groep.  
We hebben geen 100% garantie dat wij altijd een beroep kunnen doen op Lukida. Wel hopen wij dat het 
helpend is en klassen minder vaak naar huis worden gestuurd wanneer een leerkracht ziek is. 
 

Juf Madeleine 
Het was een verdrietige week, waarin wij afscheid hebben moeten nemen van onze lieve juf Madeleine. 

 
Lieve Madeleine,  

Stil 
 Staan wij 

Bij wat jij in beweging bracht 
In hart, in lijf, in leven.  

Bewogen 
Worden wij door de gedachten aan jou 

En de liefde die steeds zal blijven.  
Kracht 

Hebben wij  
Bij de herinnering aan jou  

We zullen je nooit vergeten 
 
 

Wat hebben wij de warmte en belangstelling gewaardeerd. 
 Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. 

 

 
 


