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Om te onthouden en mee te beleven 
worden deze data u alvast gegeven 
Helaas zal alles onder voorbehoud zijn 
Hopelijk krijgen we het virus klein! 
 
December 

De laatste maand van het jaar 

Jeetje, wat was dit raar 

Op 4 dec. een korte dag 

Hopen dat ieder dat vieren mag 
Kerst maken we gezellig op 17 december 

Hopelijk een day to remember 

Januari 

Op di. 5 januari de start van het jaar 

De juffen en meesters staan weer klaar 

Op dinsdag zwemmen dat blijft staan 

In het De Mirandabad lekker gaan! 
Van 20 jan. tot 1 feb. zullen daar zijn: 
De Voorleesdagen oh wat fijn 
Coco kan het! is bekroond dit jaar 
Oma’s, opa’s, ma en pa zitten al klaar 

 
Februari 

Als het allemaal kan blijven staan 

zullen groep 5 en 6 naar “Broers en 

Zussen” gaan 
Op ma. 1 feb. bij Podium MozaÏek  
Daar is het genieten van wat je ziet 

De Cito-toetsen en het rapport gehad 

Is uw kind het misschien even zat 
Gelukkig is de vakantie daar 

Van 22 t/m 28 februari maar 
Maart 

Bofkonten die we zijn 

1 en 2 maart zijn studiedagen zo fijn!  
Kunstschooldag? Laten we het hopen 
Dan gaat groep 8 de 25e door de stad lopen 
April 
Groente, bloemen, onkruid wieden 
Dat hebben de schooltuinen te bieden 
Groep 6 gaat nu planten en zaaien 
Na de zomer oogsten en maaien! 

 
Groep 8 vol spanning de Eindtoets komt 

eraan  
Zouden we op Koningsdag nog sporten 

gaan? 
Dinsdag 27 een dagje vrij tussendoor 

De 28e en 29e gaan we er weer voor 
Daarna vakantie in mei 
T/m de 16e zijn we vrij  
Mei 

Op vrijdag 21 zijn de kleuters in de bus 
Lekker naar Artis dus! 

Daarna een lang weekend, ma. 2e 

Pinksterdag 
Hopen dat het zonnetje volop schijnen mag  

Juni 

Ma. 21 voor ons een dagje studeren 

De kinderen komen op dinsdag weer leren 

Juli 
Na di. 6 laten we met een lach en een 

traan 
groep 8 naar andere scholen gaan 
Nog even door naar vrijdag 9 
Juf Hanife heeft ons om 12.00 uur vakantie 

gegeven! 

 



 

 

 

Gekke tijden: 
Ondanks deze gekke tijden 

zal ik u toch weer verblijden 
Met een nieuwsbrief vol met rijm 

Dat vinden u en ik zo fijn 

Om niet alles te verklappen 

En voor de kinderen die het snappen 

Soms wat cryptisch omschreven 

Over wat we gaan beleven! 

 
Sinterklaas: 
Sinterklaas die beste man 

huilde er een beetje van 

Helaas mag hij niet komen  

De coronaregels in acht genomen 
Sint is tenslotte al zeer oud 

en krijgt het van het woord corona al 

benauwd 
En dan ook een mondkapje op 

Sint vindt dat niet top 

Ook omdat de mondkapjes die worden 

gedragen 

De Sint niet echt kunnen behagen 
Dat moet toch leuker kunnen dacht hij  

en riep de Hoofdpiet erbij 
Zullen we aan de kinderen van de Elout 

vragen 

Wat voor mondkapje ze willen dat wij 

dragen 

Dan zorgen zij misschien 

dat we er supercool uitzien! 
 

 

 

 
 
 
Theaterlessen:  
Mijn naam is juf Ellen en ik ben 

theaterdocent 
“De 5e Dag” ontdekte mijn talent 
Die sturen vakdocenten naar een groep 

die daar dan een personage doen 
Dit personage heeft dan een probleem 

Groep 1/2b hielp dan ook meteen 
Want een praktijk met dieren die ziek zijn 

vindt de dierenarts niet fijn 
Door te denken, spelen en te praten 

proberen we het probleem achter ons te 

laten 
Stoutmoedig, energiek en soms verlegen 

houdt al die verschillende kinderen niet 

tegen 
Want bij toneelspelen kan je alles zijn 

En kun je als je klein bent ook heel groots 

zijn! 
 

 
 

Surprisetentoonstelling: 
Vanaf groep 5 wat een pret 

De kinderen aan de surprise gezet 

Best lastig hoor iets leuks bedenken 

Wat is nou écht leuk om te schenken?? 

Een voetbal of een kapsalon 

En dat allemaal van karton 

Of zal ik een taart bakken 

En het cadeau daarin verpakken? 
We zijn benieuwd wat het wordt 

In het speellokaal straks gespot! 

 
 

 



  

 

 
Flexlab: 
Kinderen die snel denken en leren 

denken vaak alles met één oor te beheren 
“Met halve aandacht red ik het wel, 
want ik weet alles toch heel snel” 
Om die reden is het Flexlab opgericht 
Door juf Anna bij ons gesticht 

Na denkwerk en introductie 

Met heel weinig instructie  

Kijkend naar een filmpje hoe het moet 

O jee gaat het nu wel goed? 

Want even niet opgelet  

word je op het verkeerde been gezet 
Een “Happertje” vouwen is dan best een 

klus 

Volgende keer nog meer concentreren dus! 
Maar deze kinderen bijten door 

En zijn niet voor een gat te vangen hoor 

Dus na even wat gezucht 

Staat ieder zijn “Happertje” dus... 

 
  

Batterijen: 
Op de gang staat een groene bak 

Die staat er voor uw gemak 

Want waar laat je ze als ze leeg zijn? 

In de vuilniszak is niet fijn  

Ongeveer 118 stuks gebruiken we per jaar 

Per gezin! Echt waar! 

Al die kleine chemische bommetjes in huis 

zijn als ze leeg zijn echt niet pluis 
Een milieubelasting voor mens en dier  
Daarom zeggen wij: breng ze hier! 

En... een kilo gespaard 
is voor de school wat waard! 

 
 

 

 

 

 

 

Lichtjes: 
Tijdens de donkere dagen  

kun je je Divali lichtje dragen 
Gemaakt met juf Tina  

Doe dat maar eens na! 

 
 

Ouders niet in de school: 
Helaas moet het nog en dat is niet fijn  

Dat ouders binnen niet welkom zijn 
Maar heel soms met hoge uitzondering 

mogen ouders er wel in 
Als u dat ziet gebeuren 

moet u daar niet om treuren 
Het is dan echt noodzaak 

En gelukkig gebeurt dat niet al te vaak! 
 

 
 
Of je nou 4, 12 jaar bent of 8 

Je wordt op tijd op school verwacht! 

 

Ouderbijdrage nog niet betaald? 

Dat is waar de ouderraad van baalt! 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Het team van de Elout 
 



 
 

 


