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Weeknummer 51 

19 t/m 23 december 2022 

 

Agenda 

 

Donderdag 22 december  Leerlingen hebben om 12.30 uur vrij (i.v.m. kerstdiner)  

Donderdag 22 december  Kerstdiner voor alle leerlingen (17.00 tot 18.30 uur)  

Donderdag 22 december  Kerstbuffet voor de ouders (17.00 tot 18.30 uur)  

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie (maandag 9 januari weer naar school) 

 

Algemeen 

 

Het is koud weer 

Deze week is het erg koud buiten. De komende winter zal het vaker 

koud zijn. Wij zien dat niet alle leerlingen gekleed zijn op dit weer.  

De kleuters gaan elke dag een frisse neus halen, daarnaast hebben de 

leerlingen pauzes buiten waar ze spelen op het schoolplein.  

Voor alle leerlingen is het dan prettig om handschoenen, een sjaal en 

een muts te kunnen dragen.   

 

We zien dat een aantal waaghalzen zich op het ijs begeeft op de vijver 

voor school. Het ijs is nog niet betrouwbaar. Onder schooltijd zorgt school ervoor dat er niet bij het ijs 

gespeeld wordt. Voor- en na schooltijd is dit anders. Als we het samen in de gaten houden voorkomen 

we dat er ongelukken gebeuren. Wilt u uw kind thuis waarschuwen voor het gevaar? 

 

Taaltassen  
Vorige week zijn er weer boeken mee naar huis gegaan. We hopen dat hier enthousiast in gelezen 

wordt. Wilt u het boek weer mee teruggeven in de week van 19 december, uiterlijk 22 december. Dan 

kunnen we een nieuwe ronde voor in het nieuwe jaar gaan voorbereiden. Alvast bedankt!  

  

Zwerfboeken → mogelijkheid voor de kerstvakantie   

In school hebben we een kast met te lenen boeken, de zwerfboekenkast.   

Deze kast met zwerfboeken is goed gevuld en alle leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen hier gebruik 

van maken. Elke woensdag is juf Ine er om te helpen met uitlenen.  

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht is dit de ideale kans om leuke boeken mee naar huis te 

nemen en thuis lekker te lezen. Helpt u uw zoon/dochter ook nog even herinneren?  

  

Aanmelden broertjes en zusjes  

Komende januari geven we het leerlingaantal van het jaar 2024 door. Daarop wordt de formatie 

berekend. Mocht er thuis nog een broertje of zusje zijn die vòòr februari 2024 4 jaar wordt maar nog 

niet ingeschreven is, wilt u dat dan doen? Dat kan door een inschrijfformulier op te halen bij juf 

Stefanie of juf Esther.  

  
Wist u dat...  

• De school weer prachtig versierd is. We hopen dat de kinderen genieten van de gezelligheid  

die kerst met zich meebrengt.  

• De groepen 3 tot en met 8 inmiddels al aardig wat schooljudo-lessen erop hebben zitten?  
• De leerlingen volgen vanmiddag kerst workshops. Ze mogen zelf kiezen welke workshop  

ze gaan doen. De groepen zitten dan gezellig door elkaar.  

Misschien is het leuk om bij uw kind hier thuis naar te vragen? 

 



 

 

Kerstcommissie 

Donderdag 22 december hebben we het kerstdiner in de klas 

van 17.00 tot 18.30 uur en voor ouders/verzorgers in de hal. 

De leerlingen zijn deze dag om 12.30 uur vrij.  

Denkt u eraan om het gerecht door te geven aan de 

leerkracht van uw kind.  

Geeft u uw kind woensdag 21 december een bord, een beker 

en bestek mee, voorzien van de naam van uw kind?  

 

We hopen u allen te zien op donderdag 22 december! 
 

 

Groep van de week 

 

YEPPE, op naar de brugklas!  

Groep 8 is op de maandag begonnen met het project YEPPE, op naar de brugklas!  

We gaan in kleine groepjes aan het werk en bereiden ons voor op de middelbare school en de laatste 

toetsen die dit schooljaar nog gaan komen. De leerlingen werken in niveaugroepen en worden 

begeleid door studenten met minimaal HBO niveau. Er wordt gewerkt aan de vakken rekenen, taal, 

spelling en begrijpend lezen. Daarnaast gaan we ook onderzoeken en ontdekken hoe het er op de 

middelbare school aan toe zal gaan. En om te wennen aan de middelbare school krijgen we ook wat 

huiswerk mee.  

Verder werken we aan leren – leren. Leren voor een toets, hoe pak je dit nou precies aan? Deze 

lessen vinden plaats op de maandagmiddagen vanaf 12.30 uur.  

Afgelopen maandag was het nog echt kennismaken. We hebben spelletjes gedaan en we moesten 

allemaal samenwerkingsopdrachten uitvoeren.  

Wij vonden het erg gezellig en hebben zin in de volgende les.  

  

Groetjes groep 8  

 

 

Bijlage: Kerst in West - Terphoes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Meer informatie over onze school vindt u op onze website.  

Hier kunt u ook de weekbrief bekijken/downloaden.  

www.odbseuropa.nl  

 https://www.facebook.com/Odbs-Europa-308548306266172/ 
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