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Agenda 

3 december 

5 december 

6 december 

15 december  

Oud Papier 

Sinterklaas op school 

Speelgoeddag 

Kerstfair 

 

Dit was onze week 
Thema: Wij verdiepen ons in onze familie! 

In de onderbouw was het een drukte van belang op de huisartsenpost. Gelukkig waren 

er kundige artsen aanwezig die het verband keurig konden aanbrengen of weer afhalen 

door het verband netjes af en op te rollen. In de bouwhoek zijn deze week meerdere 

‘ziekenhuizen’ gebouwd waaronder een in de vorm van kasteel. Daarnaast hebben de 

kinderen een beterschapskaartje gemaakt.  

 



In de middenbouw zijn wij weer bezig geweest met onze 

eigen geschiedenis. We hebben kennisgemaakt met 

Martijn, zijn oma vertelde over zijn geschiedenis, maar 

ook over zijn heden. We leerden dat iedereen zijn eigen 

geschiedenis heeft. We hebben het gehad over wat je 

vroeger leuk vond om mee te spelen en over favoriete 

programma’s van vroeger. Tegenwoordig is dat vaak niet 

meer je lievelingsprogramma. Je verandert door de jaren 

heen, dat kun je 

in een fotoalbum 

goed zien. Dat 

hebben we 

gemerkt door 

babyfoto’s te 

gaan raden. 

Sommigen waren 

overduidelijk, 

maar sommigen 

waren niet te 

raden! De laatste was al helemaal lastig, totdat 

bleek dat de babyfoto’s van juf er ook tussen 

zaten        

Groep 3 kent nu de letters w en g en kan hier ook woorden en zinnen mee lezen. Groep 

4 kent nu het langermaakwoord bij spelling, als je een t op het eind hoort, moet je het 

woord langer maken om te horen of je een d of t schrijft, best lastig! Ook zijn de 

kwartieren bij klokkijken aan bod gekomen. Groep 5 is weer druk bezig geweest met 

delen, maar ook met klokkijken. Zij kunnen nu 5 en 10 minuten voor en over het hele 

uur aflezen. 

In de bovenbouw hebben wij deze week geleerd wie Anton de Kom was. In 1926 trouwt 

Anton de Kom uit Suriname met Petronella Borsboom uit Nederland. Zo’n gemengd 

huwelijk is in die tijd nog ongewoon. Hoe was het om in twee culturen te leven en 

nergens bij te horen voor Anton de Kom en zijn gezin? En 

hoe gingen zij daarmee om? In kleine groepjes hebben we 

allerlei situaties besproken waar Antons familie mee te 

maken kreeg. We hebben geleerd dat sommige keuzes erg 

moeilijk waren. Naast de familie de Kom hebben we geleerd 

dat na de tweede wereldoorlog veel gastarbeiders naar 

Nederland kwamen. Veel van deze families zijn hier 

gebleven. 

Vandaag zijn we aan de slag gegaan met de babyfoto’s die 

de kinderen mee naar school hebben genomen. We hebben 

op een poster drie fases gemaakt. Het verleden, heden en 

toekomst. In de klas hebben de kinderen elkaar 

gefotografeerd en deze bij het heden geplaatst. Zo kunnen 

we goed zien hoe iedereen  is veranderd. Bij de toekomst 

hebben de meeste kinderen opgeschreven wat ze later 

willen worden. Opvallend is dat veel kinderen gaan voor juf 

en meester! 

______________________________________________________________________ 



Schoolfruit 

Deze week hebben de kinderen gesmuld van wortel, sinaasappel en appel. Het 

schoolfruit van volgende week is: 

woensdag: snacktomaatjes 

donderdag: sinaasappel  

vrijdag: peer 
 

Op deze dagen hoeft uw kind in principe geen fruit mee te nemen.  
 

______________________________________________________________________ 

Glazen potjes 

Voor de kinderen in groep 1 en 2 zijn wij op zoek naar glazen potjes, bijvoorbeeld de 

groente/fruitpotjes van Olvarit. U mag dit inleveren bij één van de leerkrachten.  

Alvast bedankt.  
______________________________________________________________________ 

Kerstfair 

Donderdag 15 december organiseert de activiteitencommissie een kerstfair op school. 

Wij zijn nog op zoek naar ouders / verzorgers en andere belangstellenden die het leuk 

vinden om eigen artikelen en of producten te verkopen. Mocht u zich willen opgeven dan 

kunt u dit doen via de mail, p-schaafsma@hotmail.com. Tevens zijn wij op zoek naar 

ouders die het leuk vinden om gerechten te maken die tijdens de fair verkocht worden. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u voor meer informatie terecht bij Isil Vos, 

isilvos@gmail.com.   

In de bijlage vindt u een poster over de kerstfair. 

______________________________________________________________________ 

Speelgoed dag 

Dinsdag 6 december is het Speelgoeddag. De kinderen mogen dan iets meenemen om te 

laten zien wat ze met Pakjesavond gekregen hebben. Dinsdagmiddag mogen de 

kinderen hier dan ook mee spelen. 

______________________________________________________________________ 

We wensen u een fijn weekend! 
Het team 
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