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03-12-2021  -  nr. 4 

 
Kalender 
 

 Vrijdag 3 december Sinterklaas op school 
 Woensdag 15 december ‘actie voedselbank, foute kerstoutfit’ 
 Wijziging: donderdagochtend 23 december Kerstviering in de klas om 08:30 uur 
 Vrijdag 24 december ANWB Streetwise (onder voorbehoud), alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Groep 7/8 fiets 

mee.  

 

De gezellige maanden zijn aangebroken. Ondanks de verscherpte maatregelen maken we er het beste 
van. Morgen bezoekt de Sint onze school. Juf Miriam heeft een mail gekregen dat de Sint met zijn 
Pieten met een helikopter komen. Op het plein hebben we al een kruis gemaakt waar de helikopter 
kan landen. We gaan er samen een mooi feest van maken. We hanteren de normale schooltijden. Alle 
kinderen kunnen de gymspullen meenemen, want er is ook Pietengym. 

 
 
De Sint neemt voor de kinderen uit de onderbouw een cadeautje mee. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 
hebben de Sint een handje geholpen. We genieten de hele week van de mooie surprise 
tentoonstelling.  
 
Covid maatregelen 
Het kerstfeest zullen we niet met elkaar in de kerk vieren maar alleen met de kinderen in de klas.  
Als Scholengroep hebben we afgesproken dat we geen activiteiten organiseren na 17.00 uur. Daarom 
verplaatsen we onze kerstviering naar donderdagochtend 23 december om 08:30 uur. Het is even niet 
anders, we zetten de schouders onder en maken er het beste van.  
Het dringende advies van de overheid is om leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 tweemaal per 
week een zelftest te laten afnemen. Even voor de duidelijkheid; de zelftesten worden niet op school 
bij de leerlingen afgenomen. Dit is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Zelftesten kunt u 
(gratis) ophalen bij juf Miriam. Zij is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom Covid.  
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Actie voedselbank 
Woensdag 15 december wordt er op alle scholen van Scholengroep Perspectief een inzamelingsactie 
gehouden voor Voedselbank Zuidoost Groningen. Die dag heeft voor alle scholen een ludiek tintje, 
want alle kinderen en het personeel mogen in een ‘Foute Kerstoutfit’ naar school komen. Hierbij kunt 
u denken aan: een kersttrui, kerstoorbellen, een glitterslinger om, kerstpak, glitters in je haar, 
kerstmuts enz. Er zal in elke groep een doosje staan waarin een vrijwillige geldbijdrage gedaan kan 
worden.  Op deze manier dragen we als Scholengroep Perspectief samen bij aan de Kerstgedachte en 
geven we vorm aan het leren delen. Alle kleine beetjes helpen!  
 
De totaalopbrengst van onze scholen, wordt op zaterdagavond 18 december bekendgemaakt tijdens 
de online Moonlight Music Quiz. Als u op bijgaande link klikt, leest u hier meer informatie over.  
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-
opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-
euro.html  
 
ANWB Streetwise (onder voorbehoud) 
Vrijdagochtend 24 december staat in het teken van verkeersveiligheid. De leerlingen leren het 
volgende: 

- Groep 1/2 veilig oversteken 
- Groep 3/4 veiligheid in en om de auto 
- Groep 5/6 wat is de remafstand voor een auto. De leerlingen gaan ook zelf, onder begeleiding, 

in een auto ervaren wat de remafstand is 
- Groep 7/8 veiligheid op de fiets. De leerlingen hebben hiervoor een eigen fiets nodig.  

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.  
Deze activiteit is nog onder voorbehoud. We wachten de laatste ontwikkelingen rondom Corona af.  
 

Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming)  
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n 
stad kun je aanwijzen op een landkaart. 
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu. 
 
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Bethlehem. We horen het 
bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Bethlehem, maar 
ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later 
de opa van koning David wordt. 
 
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Bethlehem. Daar wordt Jezus geboren: een 
koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek 
naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Bethlehem moeten zijn. Zo hebben de oude 
profeten het al voorspeld: uit Bethlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen! 
 
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Wij wensen iedereen 
alvast mooie en gezegende kerstdagen! 
 
Vanuit de MR 
In de MR vergadering hebben we gesproken over het lerarentekort. Onze school heeft gelukkig nog 
geen klas naar huis hoeven te sturen maar de kans is groot dat dit de komende periode wel een keer 
gaat gebeuren. De invalpool is leeg waardoor je bij ziekte het alleen intern kan oplossen. 
 

https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
https://kanaalstreek.nl/artikel/1185477/moonlight-music-quiz-in-stadskanaal-gaat-op-herhaling-opbrengst-komt-ten-goede-aan-de-voedselbank-zuidoost-groningen-ons-streefbedrag-is-10-000-euro.html
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We hebben te maken met verscherpte Coronamaatregelen, waardoor er geen externen meer in de 
school mogen komen. De kerstviering die in de kerk gepland stond, wordt nu een viering met de eigen 
klas. De kerstmarkt van de activiteiten commissie komt te vervallen.  
We zetten er met elkaar de schouders onder en gaan er het beste van maken voor onze kinderen. 
We kijken terug op een geslaagde afvalactie. Mooi om te zien hoe verschillende partijen samenwerken 
voor een schoon dorp.  
De afvalactie gaan we in de toekomst zelf als school zelf organiseren zodat we ook de vergoeding van 
€500,- in eigen beheer hebben. We zullen dit geld onderbrengen bij de activiteitencommissie. 
Onze volgende MR-vergadering vindt plaats op 8 januari.  
 
Activiteitencommissie 
De kerstmarkt komt vanwege de strengere maatregelen te vervallen, maar er komt een andere leuke 
actie voor de in de plaats namelijk een kerstbrodenactie. Volgende week ontvangt u daar meer 
informatie over.  
 
Cursusdata typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8.  
(voor de leerlingen die zich hebben opgegeven) 
 

dinsdag 7 december 2021 
dinsdag 21 december 2021 

dinsdag 11 januari 2022 
dinsdag 25 januari 2022 
dinsdag 8 februari 2022 

dinsdag 15 februari 2022 
dinsdag 1 maart 2022 

dinsdag 15 maart 2022 
dinsdag 29 maart 2022 

dinsdag 5 april 2022 
dinsdag 12 april 2022 

 
 
Openingstijden schoolbibliotheek: 
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8. 
 
Gymtijden 
Maandagmiddag: groep 3/4 en 7/8 

Donderdagmiddag: groep 5/6  
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4 
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8 

 
Deze week nieuws uit groep 1/2 

In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.  
 
Deze weken staan natuurlijk in het teken van Sinterklaas en zijn Pieten. We zingen uit volle borst 
liedjes voor de Sint, knutselen de mooiste kunstwerken over dit thema. We hebben zin in het Sintfeest 
van vandaag. We zullen verschillende acts opvoeren voor de Sint. Van zingen tot kunstjes, we hebben 
van alles samen bedacht en geoefend. Met de klas hebben we een landingsbaan voor de Sint gemaakt. 
Zal hij echt met een helikopter komen? 
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Sinterklaas verven en het woord Sint stempelen. 
 

 
Getallenrij t/m 12 voor groep 1 en t/m 25 voor groep 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van kort naar lang. 
 
 
We leerden met behulp van een opzegversje tellen tot 10, de cijfersymbolen die daarbij horen en zelf 
leren terugtellen van 20 naar 10. 
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                        Welke cijfers komen er voor de 4?  
 
Ook kregen we een zak peternoten van een piet die we samen eerlijk hebben verdeeld, waarbij 
rekenbegrippen als meer, minder, minst en evenveel leerden. 
Sinterklaas bracht vanochtend een bezoek aan onze school. De kinderen en de leerkrachten hebben 
genoten! Alle kinderen deden pietengym met juf Irma en kregen een pietendiploma. 
Afgelopen maandag steken we de eerste adventskaars aan. We horen daarbij de Bijbelverhalen die 
vooraf gaan aan het kerstverhaal, de geboorte van Jezus. 
Chloe Kenter werd 25 november 4 jaar en komt bij ons in groep 1. Damien en Quinn zijn ook al enkele 
keren wezen proefdraaien. Hartelijk welkom bij ons op school. 
 
De schoolbel gaat om 8.25 uur, wilt u zorgen dat uw kind op tijd is zodat we echt om 8.30 uur kunnen 
starten?  

 

 
 
Naast het harde werken is er gelukkig ook nog tijd over om fijn samen buiten te spelen. Iedere eerste 
vrijdag van de maand mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen. Vanwege Sinterklaas is 
de speelgoedochtend in december op vrijdag 10 december.  
 
Groetjes van alle kinderen uit groep 1/2. 
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