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13-12-2022 

Vanuit directie 

 
TERUGBLIK 

Wat was het een gezellige Sinterklaasochtend. We hebben ontzettend genoten met en van 
elkaar. Ineens stonden Sinterklaas en Piet voor de ramen van de onderbouw te zwaaien. Wat 
een leuke verassing! De groepen mochten om de beurt een bezoekje brengen aan Sint en 
Piet op het leerplein. Daar werden o.a. prachtige liedjes gezongen, ook in het Engels en met 
ondersteuning van boomwhackers. Voor iedereen was er een mooi cadeau en zakje heerlijke 
pepernoten. In de bovenbouw waren prachtige surprises te bewonderen voorzien van 
prachtige gedichten. Echt genieten! 

 
 

  
 

VOORUITBLIK 
Tevredenheidsonderzoek 

De sluitingsdatum van het tevredenheidsonderzoek stond op 11 december. Hartelijk dank 
voor het invullen van de vragenlijst. Uit het TVO komt een gemiddeld rapportcijfer van 8,3. 
Daar zijn wij erg blij mee. Dank ook voor uw feedback/ terugkoppeling over hoe u bepaalde 
onderwerpen ervaart. Een nadere analyse en toelichting volgt na overleg met de MR.  
 
 
 
 



 

 
 
Combinatiegroep 2/3 

Vanaf februari 2022 gaan een aantal groep 2 leerlingen uit groep Geel instromen in groep 
Groen. Zij vormen samen de nieuwe combinatiegroep 2/3. We zien deze combinatiegroep als 
een mooie kans om de overgang van het informele leren naar het formele leren soepel te laten 
verlopen en denken dat deze leerlingen hieraan toe zijn. Daarnaast biedt ons Daltononderwijs 
en thematisch werken ruimte voor van en met elkaar leren, kunnen we op deze manier nog 
beter afstemmen op de behoeften van de leerlingen en het doorlopend leerproces plaats laten 
vinden.  
 

 
 

Opbrengst Jantje Beton 
De opbrengst van Jantje Beton is bekend......maar liefst € 324,- 
Een mooi bedrag! Wij gaan dit bedrag gebruiken voor materialen die we op het plein gaat 
inzetten. Bedankt leerlingen! Fijn dat jullie zoveel loten hebben verkocht. 
        

      
 
 

 

Gymleerkracht groep 3 en 4 
Goed nieuws! Vanaf deze week zal Bart van Genkel de gymlessen op de dinsdag voor 
groep 3 en groep 4 verzorgen. Bart is vakdocent sport&bewegen bij SportConnector BV.  
Welkom Bart! 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
De Bijenkorf zoekt creatieve denkers 

De Bijenkorf daagt creatieve denkers van 6 tot 16 jaar uit om de winkel van de toekomst vorm 
te geven. Het beste en meest mens-, dier- en planeet vriendelijke idee, of een praktische 
vertaling daarvan, wordt begin 2022 gerealiseerd in een van de winkels van de Bijenkorf. 
 
Alle kinderen tot en met 15 jaar kunnen aan de wedstrijd meedoen, alleen of samen met 
vrienden, vriendinnen, klas- of clubgenoten. Ontwerpen mogen gesproken, geschreven, 
getekend of gebouwd zijn, analoog of digitaal, en kunnen t/m 31 december 2021 ingeleverd 
worden in een van de winkels of per mail worden ingestuurd. Een deskundige jury, bestaande 
uit ecoloog en oprichter Fawaka Ondernemersschool Thiëmo Heilbron, head of sustainability 
Justin Pariag van de Bijenkorf, retailexpert Rupert Parker Brady en hoofd creatieve strategie 
de Bijenkorf Inge Schmitt kiezen hun favoriete ontwerpen die vervolgens een plek krijgen in 
de etalages van de Bijenkorf. De jury kiest hieruit vervolgens de winnaar. Het winnende 
ontwerp of een praktische vertaling daarvan wordt in 2022 gerealiseerd in de Bijenkorf. De 
bedenker ervan wordt een jaar lang kinderdirecteur duurzaamheid van het warenhuis. 
 
Jesper Hesseling, ook wel Meester Jesper, vertelt er in onderstaande filmpje meer over. 
 
Meer info of meedoen? Kijk op https://lnkd.in/enWqKein￼￼ 
 

Kerst 

De decembermaand is de maand waarin we normaal gesproken de feestelijke momenten 

graag met u vieren. Het is dan ook erg jammer dat we ook dit jaar de traditionele manier van 

kerstviering niet gezamenlijk kunnen vieren wegens de maatregelen vanuit de overheid. 

Natuurlijk besteden we er wel aandacht aan met de kinderen in school en proberen we u via 

de Parro app mee te laten genieten van de feestelijke sferen. Dit jaar zullen de kinderen 

genieten van een kerstlunch. Hoe dit vormgegeven wordt, kunt u teruglezen in de kerstbrief 

die binnenkort met u gedeeld zal worden door de kerst-werkgroep.  

De datum van de lunch is vooralsnog gepland op donderdag 23 december. Mocht er morgen 

vanuit de persconferentie het bericht komen dat de scholen een week eerder dichtgaan dan 

houden we de lunch op donderdag 16 december. Uiteraard houden we u op de hoogte.  

  

Vanuit de groepen 

Groep Geel 
Onze IPC muur is sinds het begin van het thema (en de vorige nieuwsbrief) flink gegroeid. 
Als eerst zijn we gaan nadenken over versieringen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het er 
op school en in de klas feestelijk uitziet. We hebben onze eigen slingers gemaakt, we hebben 
onze eigen feestmutsen gemaakt en we hebben een stoel voor Sinterklaas versierd. 
Zo hebben we ons verdiept in uitnodigingen sturen naar Sinterklaas. We hebben eerst een 
woordweb gemaakt en nagedacht over wat je nu eigenlijk allemaal vermeld op zo'n 
uitnodiging. Samen met de hele klas is zo een hele mooie uitnodiging tot stand gekomen en 
hebben we hem in onze schoen gestopt voor Sinterklaas. En gelukkig heeft hij hem 
ontvangen! Wat een feestje was het toen Sinterklaas toch op school bleek te komen! 
Daarnaast hebben we ook niet stilgezeten op lettergebied. Binnen het thema 'het is tijd voor 
een feestje', zijn al vier letters de revue gepasseerd.  

https://www.linkedin.com/company/fawaka-ondernemersschool/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA117vYBDw1GWKCD9KmavrTTKNo9RuJpnQo
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAEcGK0Bst51inRfOBzi2v04_SaJR6iTScQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAlc7UBfZwBMPXuK0nPLwpGFLjC36ziBiM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABz4iEB09nWN7Ta-5NM827a45auAQ4dM5g
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAiV80sBipVIVkVB8I6kc87eA6rzwLKlABI
https://lnkd.in/enWqKein
https://lnkd.in/enWqKein
https://lnkd.in/enWqKein


De letter 's’ van Sinterklaas, de letter 'p’ van Piet en pepernoot, de letter 'm’ van maan en 
marsepein en de letter 'k’ van Kerst. En u zult het niet geloven, nu vinden we overal deze vier 
letters in de klas! 

  
 

 
 
Groep Groen 

In onze groep zijn we bezig met het thema ‘tijd voor een feestje’. Eerst hebben we alle is en 
outs van Sinterklaas besproken. We hebben Engelse woorden geleerd, uitnodigingen 
geschreven, vlaggetjes gemaakt en pepernoten gebakken. Wat was het een feest om te zien 
dat Sinterklaas onze uitnodigingen inderdaad gekregen op bezoek kwam op DeBuut. 
Sommige kinderen vonden het nog erg spannend om in de buurt van de Sint te komen, maar 
gelukkig had Piet voor alle kinderen een cadeautje meegenomen. Voor de klas kregen we nog 
twee leuke spellen. Inmiddels is de rust weer een beetje teruggekeerd en zijn we alweer bezig 
met de voorbereidingen van het volgende feest. Klassikaal hebben we gesproken over wat er 
allemaal bij Kerst hoort, onder andere samen zijn, lekker eten, de kerstboom, mooie kleren en 
gezellige muziek. Deze week hadden we een heel ander feestje, namelijk een letterfeestje. 
We hebben alle letters behandeld en zijn nu zelfs al bezig met verschillende klanken. De 
kinderen hebben genoten van een leuke letterspeurtocht en als afsluiting was er champagne! 

           
 

 

Groep Blauw 
In groep blauw is er verder gewerkt aan het thema feest. De afgelopen weken hebben we 
vooral gewerkt aan het Sinterklaasfeest. Alle kinderen hebben een kaart geschreven en mooi 
versierd voor de jarige Ozosnel. Deze kaarten zijn in één grote envelop door juf Ariënne 
afgegeven bij het Grote Pietenhuis. Wat fijn dat het Grote Pietenhuis zo dichtbij is. Verder 
hebben de kinderen verhalen over Sinterklaas gelezen, feestmutsen gemaakt en met 
boomwhackers ‘Zie ginds komt de stoomboot’ geleerd. Met dank aan de moeder van Silvan 
uit groep 3 hebben we er een set boomwhackers bij, zodat ieder kind er één kan bespelen. 
Van Sinterklaas hebben twee ballen en springtouwen gekregen. Hier is de groep heel blij mee. 
Onze leermuur is al goed gevuld. De Sintspullen en versieringen zijn opgeruimd en de 
kerstboom is van zolder gehaald en uiteraard met blauwe ballen versierd. Naast het werken 
over het thema feest hebben we o.a. dagelijks het vijf woorden dictee en de zin van de dag. 
We proberen met elkaar de beste spellinggroep van Soest en omstreken te worden.  
Dit doen we door tijdens een dictee de volgende strategie toe te passen: zeggen, hakken, 
nadenken, opschrijven en nakijken.  



 

             
 

             
 

 
 
Groep Rood 

IPC: Evenals groep oranje zijn wij druk bezig met het thema chocolade. Zo hebben wij tijdens 
natuur onderzocht welke effecten de verschillende verpakkingen hebben waarbij de kinderen 
onderzoek hebben gedaan naar het gevolg van diverse invloeden (zoals water) op de 
verpakking en chocolade. Ook het effect op de smaak werd natuurlijk getoetst, maar dat 
vonden wij zeker niet erg! 
Nadat wij hebben gekeken welke effect de verpakking op de chocolade heeft, hebben we ook 
gekeken naar de manier waarop de verkoper de consument aan wil sporen om dit merk 
chocolade te kopen. Hierbij spelen diverse invloeden zoals kleur, lettertype en het delen van 
informatie (zoals ingrediënten) mee.  
De kinderen hebben zelf een chocoladewikkel ontworpen waarbij de belangrijkste informatie 

volgens hen wordt gedeeld en het aantrekkelijk is voor de koper. Welke reep zou u kiezen? 

 

REKENEN: Tijdens de rekenlessen wordt er hard gewerkt aan nieuwe onderdelen. Zo is groep 
5 begonnen met het delen van sommen. Hierbij verdelen zij het aantal in groepjes en 
controleren zij hun antwoord door de som om te draaien naar een keer som. Wij zijn zelfs al 
aan het oefenen met deelsommen waar een restgetal overblijft.  
 
Groep 6 is druk bezig met de breuken, hierbij hebben zij hun eigen breukenstroken gemaakt 
om te zien hoeveel één stukje van een breuk precies waard is.  



Het plaatsen van getallen op de getallenlijn is een lastig begrip maar doordat we 
overeenkomsten in breuken zien, lukt dit al erg goed!  

 
 
SINTERKLAAS: Het lijkt wel alsof er een luisterpiet in de klas is geweest. Zo heeft de klas als 
klassencadeau het spel '30 seconds junior' gekregen én een voetbal. Twee spellen welke wij 
heel graag spelen! 
Daarnaast heeft iedereen ook een prachtige surprise ontvangen, wat heeft iedereen zijn best 
gedaan om voor een ander een toepasselijke creatie te maken!  
Op de ramen ziet u ons glas in lood – Sint en Piet. De kinderen hebben de lijst zelf gevuld 
waarna zij de vlakken uit hebben geprikt. Hierachter is papier geplakt welke heel mooi het licht 
doorlaat. Het was een lastige opdracht maar met een prachtig resultaat! 

 



       

Groep Oranje 
THUISWERKEN: In de afgelopen weken hebben de kinderen een week thuis moeten werken 
door de quarantaine tijd. Superfijn hoe dit is opgepakt door kinderen en ouders. Het geeft ook 
een goed beeld over de zelfstandigheid van de kinderen gericht op het voortgezet onderwijs. 
Ik ben ontzettend blij dat iedereen weer in de klas aanwezig is!  
 
IPC: De afgelopen weken zijn we begonnen met het International Primary Curriculum (IPC). 
In de klas werken we aan een thema, momenteel chocolade, waarbij we ons verdiepen in 
meerdere vakgebieden. Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, internationalisering en 
kunstzinnige vorming zijn de gebieden waar we ons deze periode op richten. We zijn 
begonnen met het proeven en ruiken van chocolade, zoals jullie al eerder hadden gelezen. 
Daarna zijn we ons gaan richten op aardrijkskunde. Waar komt chocolade vandaan?? Het 
groeit eigenlijk gewoon aan de bomen. In welke gebieden groeien die bomen dan? Daar 
kunnen de kinderen goed antwoord opgeven. Daarna is het vakgebied geschiedenis aan de 
orde gekomen. Wisten jullie dat cacaobonen vroeger zoveel waard was dat ermee werd 
betaald? Wie het uiteindelijk mee heeft genomen de wijde wereld in, kunnen de kinderen ook 
aan jullie vertellen. De aankomende tijd gaan we er ons nog meer in verdiepen. Zijn jullie 
benieuwd naar nog meer informatie over IPC, dan hierbij een handige site!  https://ipc-
nederland.nl/het-ipc-curriculum/ 

    
 
FREERUNNEN: Tijdens gym hebben we freerun lessen gekregen van Rutger Schipper. Een 
bekende Youtuber, jullie zullen hem ook vast kennen, die freerun scholen in de buurt op zet 
voor kinderen. De kinderen waren mega enthousiast, hebben selfies met hem genomen en 
we hebben een wall-flip en back-flip van Rutger geleerd. Mochten de kinderen zich hiervoor 
willen inschrijven, hierbij de site; www.tantumfreerunning.nl 
 

 

https://ipc-nederland.nl/het-ipc-curriculum/
https://ipc-nederland.nl/het-ipc-curriculum/
http://www.tantumfreerunning.nl/


SINTERKLAAS: Sint is met zijn pieten weer terug op de boot naar Spanje gegaan, maar heeft 
ons niet met lege handen laten zitten. We hebben met de klas drie ballen gekregen waar we 
op het plein mee kunnen spelen. De pieten hebben onze grote vraag hiernaar goed gehoord. 
In de klas hebben we het uiteraard gevierd met de surprise en wat ligt het niveau hoog. Ik heb 
mijn ogen uitgekeken wat iedereen ervan heeft gemaakt, grote klasse! We hebben tijdens het 
uitpakken meerdere spelletjes gespeeld in verschillende teams. Een erg geslaagde dag!   

   
 

Belangrijke data 

13 dec. Maandag Nieuwsbrief 

15 dec. Woensdag Schoolzwemmen groep 4 
22 dec. Woensdag Schoolzwemmen groep 3 
23 dec. Donderdag Kerstlunch 
24 dec.  Vrijdag Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
27 dec. 
t/m 7 jan 

Maandag 
t/m Vrijdag 

Kerstvakantie 

10 jan. Maandag Start leesweek, Leerlingenraad 

12 jan. Woensdag Schoolzwemmen groep 4 
14 jan. Vrijdag 09.00 t/m 11.00: groep 3 excursie 
17 jan. Maandag Luizencontrole, Nieuwsbrief, Start Cito toetsen M groep 3 t/m 8 

 
 


