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In het kort 
  

De kerstperiode is goed afgesloten. Er is veel geknutseld, er zijn 

kerstbomen getimmerd, kerstbaksels gemaakt en er zijn versieringen voor 

het kerstdiner gemaakt. Uiteraard is de periode ook goed afgesloten met 

een lekker kerstdiner.  

Daarnaast zijn er twee nieuwe collega’s. José Peters, intern begeleider en 

Eric van den Berg, gymleerkracht. En een nieuwe stagemeester voor 

groep 3, Pepijn. Wij heten hen van harte welkom!   

Op 22 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden, op 14 februari 

zal er een bericht vanuit Social Schools komen om in te schrijven voor de 

rapportgesprekken.  

 

 
 

 

 



 

Kerst  

De kinderen hebben met veel plezier de kerstperiode kunnen 

afsluiten. Er zijn verschillende knutsels gemaakt. Zo heeft groep 

6 glazen potten beplakt met afbeeldingen. Ze hebben deze met 

een waxinelichtje erin op tafel gezet bij het kerstdiner. Groep 5 

heeft getimmerd in de klas. Ze hebben hierbij mooie 

kerstbomen gemaakt.  

Daarnaast was er een kerstverkoop van groep 8 om geld in te 

zamelen voor de musical. Ze hebben hiervoor verschillende 

kerstknutsels en kerstbaksels kunnen verkopen.  

Om de kerstperiode goed af te sluiten was er op 22 december 

een kerstdiner op school. De kinderen hebben er erg van 

genoten. Er stond allerlei lekkers op tafel.  

 

 Nieuwe collega’s 

José Peters 

José Peters vervangt juf Nikki en is nu 

onze nieuwe intern begeleider. De 

intern begeleider is verantwoordelijk 

voor de leerlingenzorg en heeft 

coördinerende en begeleidende taken 

hierin.  

Eric van den Berg 

Eric van den Berg vervangt meester 

Arnaud en is onze nieuwe 

gymleerkracht. 

Stage Pepijn 

Groep 3  

Pepijn is de nieuwe stagemeester in 

groep 3. Hij zit in het derde jaar van de 

PABO en studeert in Rotterdam. Pepijn 

zal tot de zomervakantie de meeste 

woensdagen en donderdagen 

meelopen in de klas. Daarnaast zullen 

er twee ‘stageweken’ zijn waarbij hij de 

hele week in de klas aanwezig zal zijn.   

Rapportgesprekken 

Op 22 februari vinden de 

rapportgesprekken plaats. Deze duren 

10 minuten. Hierbij kunt u met de 

leerkracht de voortgang van uw kind 

bespreken. Op dinsdag 14 februari 

ontvangt u een bericht vanuit Social 

Schools om in te schrijven voor de 

rapportgesprekken 

Wij gaan de 

ruimte in  

  

De komende periode gaan groep 1, 2, 3 en 4 weer werken met een 

nieuw thema. “Wij gaan de ruimte in”. Hierbij worden er 

verschillende liedjes geleerd over de ruimte, sterren en planeten. Er 

worden nieuwe letters aangeboden. En het boek wat er in de klas 

behandeld gaat worden is “André het Astronautje op reis naar de 

planeten” 

Het worden weer een leerzame aantal werken! 

 


