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Voetballen in de pauze  

 

 
Kerstboom versieren 

 

 
Kertsboom met 

montessorimateriaal 

 

 
Nog een kerstboom met 

montessorimateriaal 

 

Beste ouders, 

 
We leven in een rare tijd, daar kan niemand omheen. Een vriendin van mij vroeg aan 

haar klas de betekenis van het woord positief. Kreeg ze andere jaren verschillende 

betekenissen te horen, dit jaar antwoordde de hele groep met: “Dat je corona hebt 

juf!”. Dit is een voorbeeld van hoe de wereld van onze kinderen in korte tijd is 

veranderd. Gelukkig gaat het onderwijs op veel vlakken ook gewoon door. Met deze 

laatste nieuwsbrief van 2021 willen we vooral positief afsluiten. En dan positief in de 

ouderwetse betekenis van het woord. Het team van MKC Zeeburgereiland wenst jullie 

allemaal positieve dagen, een hele fijne vakantie, en een heel mooi 2022! 

 

 
 

NIEUWS UIT DE BOUWEN 
 

Middenbouw 
(door juf Nathalie) 

De klassen in de middenbouw zien er zo gezellig uit. De kerstboom is mooi versierd, 

sfeervolle kerstlampjes branden, vrolijke kerstknutsels aan de muur. Het aller gezelligste 

van de klas mist alleen: De kinderen! Drie van de vier middenbouw klassen hebben de 

afgelopen periode één voor één in quarantaine gezeten. Gelukkig konden we snel 

omschakelen naar online onderwijs zodat de kinderen zo min mogelijk lessen hebben 

gemist. Het is wel gek om met een halve middenbouw de kerstvakantie in te gaan, 

maar we kijken er nu al naar uit om de kinderen na de vakantie weer te knuffelen en 

verder te gaan waar we gebleven waren. De kerstlampjes laten we gewoon hangen 

voor het nieuwjaarsdiner :). 

 

Kerstgroetjes uit de onderbouw.  
(door juf Saïda) 

De afgelopen weken was het thema kerst. In alles klassen was een gezellige kerstsfeer. 

De kinderen hebben de letters b oo m geleerd van de kerstboom.  

In de afgelopen periode hebben ook alle klassen een natuureducatie les gehad. We 

deden een speurtocht over de natuur, in de omgeving van onze school.  

We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een hele fijne kerstvakantie. 
 

Bovenbouw 
(door meester Frank) 

Definitief advies 

De kinderen uit groep 8 hebben de afgelopen periode de laatste cito-toetsen 

gemaakt. Het definitieve advies wordt eind januari bekend gemaakt. In april wordt de 

Eindtoets nog afgenomen.   

Kerstlied 



 

 

 
Kersthuis bouwen 1/2 

 

 

 
Pinguïns knutselen  

 

 

 
Kerstwens bij de kerstboom 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gerrit de Boer is alweer druk bezig met het maken van een kerstlied voor onze school. 

De liedjes en opnames van meester Gerrit worden altijd op zijn Youtube kanaal ´liedjes 

van Gerrit de Boer´ geplaatst. Zeker de moeite waard om het nieuwe kerstlied tijdens 

de kerstdagen af te spelen.    

Verkeersexamen 

De gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. Deze zijn 

toegesneden op de situatie in de stad. Dit schooljaar hebben we ons aangemeld voor 

het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. De kinderen uit groep 7 hebben in 

maart het theoretisch verkeersexamen en de kinderen uit groep 8 in april het praktisch 

verkeersexamen. Het theoretisch verkeersexamen test de kennis van verkeersborden 

en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Het praktisch 

verkeersexamen vindt plaats in de Watergraafsmeer. Langs het parcours vindt een 

beoordeling plaats van de prestaties van de leerlingen. 

 

Onderwijs in coronatijd 
Nu we ineens weer in een lockdown zijn beland, dringt natuurlijk de vraag op of we 

maandag 10 januari open mogen. We hopen het natuurlijk van harte, maar mocht het 

niet zo zijn dan infomeren we jullie zodra we meer weten. Het thuisonderwijs maken we 

deze week startklaar. Maandag 10 januari  is wel een opstartdag. Onze eerste zorg is 

dat alle kinderen een device thuis krijgen, een belangrijke voorwaarde om online les te 

geven. Nu eerst even uitrusten en vingers gekruist dat we 3 januari horen dat dit soort 

overdenkingen helemaal niet nodig zijn. 

 

 

 
Spreekbeurt in groep 

7/8B gaat gewoon door 

ook al zit je in 

quarantaine 

 

 
Groep 34B na quarantaine 

nog even bij elkaar voor de 

kerstvakantie 

 

 
Groep 1E doet een 

thuisquiz voor dat de 

vakantie begint. 

 

 
  

 

Kerstlied en clip van meester Gerrit 
We noemden het al eerder maar meester Gerrit maakte dit schooljaar 2 mooie 

verbindende liedjes+clips met de kinderen. De liedjes voor groep 1 t/m 4 en groep 5 

t/m 8 zijn sinds vrijdag 17 december te bewonderen op zijn YouTube kanaal: de liedjes 

van Gerrit de Boer. De filmpjes van een aantal bovenbouwgroepen zijn hier te 

bekijken, andere filmpjes zijn verborgen :  groep 5/6 Jennifer groep 7/8 Meester 

FrankGroep 7/8  Meester Allard Kerstmedley  

Hey, hey, hey, met de hele klas in de pinguïnpas…..deze clip, de pinguïnpas, is echt 

een aanrader om even te bekijken en naar te luisteren. Ook hieraan werkten onze 

kinderen mee: de Pinguinpas (link naar liedjes Gerrit de Boer). Van zulke vrolijke noten 

in deze donkere dagen kun je alleen maar blij worden! 

 

Gezinsuitbreiding 

 
Blije juffen 

Hoewel we het bijna vergeten, heeft het oorspronkelijke 

kerstfeest iets te maken met de geboorte van een kindje 

als het symbool van hoop in barre tijden. Hoe mooi is het 

om dan juist in deze tijd het vrolijke nieuws te mogen 

delen dat 2 collega’s in ‘blijde verwachting’ zijn van hun 

eerste kindje:  juf Joeke en juf Rosa. Juf Joeke gaat eind 

januari met zwangerschapsverlof en juf Rosa na de 

meivakantie. Doordat leerkrachten een grotere kans 

lopen om besmet te raken omdat afstand houden niet 

mogelijk is in hun beroep, geldt de regel dat vanaf week 

28 van de zwangerschap een leerkracht geen les meer  

geeft aan een volle klas.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_eBrce3_9Ws
https://www.youtube.com/watch?v=liqT_xuVO5o&list=UUMfnnsSXBaHITmUNZaoMh6Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=liqT_xuVO5o&list=UUMfnnsSXBaHITmUNZaoMh6Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bkNNMJvl0UU&list=UUMfnnsSXBaHITmUNZaoMh6Q&index=4
https://youtu.be/hU1oQJHTGPs


 

 

 

 

 
Kertsfeest 7/8A 

 

 

 

 

 
Home Alone 4 door 7/8A 

 

 

 

 

 
7/8 B berekent hoeveel 

zand er in de zandbak zit. 

 

 

 

 

 
Conclusie tussen de 8.000 

en 10.000 liter ! 

 

 

 

 

 

En om opnieuw bij het kerstverhaal aan te sluiten, is juf Najat onze reddende Engel. Zij 

gaat eerst de zwangerschapsvervanging doen van juf Joeke, en staat dan 3 dagen 

naast juf Rosa. Gaat juf Rosa met verlof dan neemt juf Najat de klas helemaal over.  

 

Ondersteuning in januari 
Doordat juf Najat voor de klas gaat, kan ze haar ondersteunende taken vanaf januari 

niet meer (volledig) uitvoeren. We zijn druk op zoek naar vervanging. Mochten jullie 

nog iemand weten, het mag ook iemand zijn die nog in opleiding is en de pabo doet, 

en die in het gezelligste team van Nederland wil werken, laat hem/haar dan contact 

zoeken met de directie. We maken graag vrijblijvend kennis onder het genot van een 

kop koffie/thee en vertellen graag meer over onze mooie en dynamische school, om 

te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Verkeerstip van de maand 
Oversteken? Kijk links-rechts en nog eens links! 

Van 7 tot 14 maart 2022 doen we mee met de week van de verkeersveiligheid. Juist 

omdat we dit thema de laatste tijd centraal stellen, vinden we dit een mooie 

aanvulling op ons curriculum. Voor meer informatie kijk op: 

https://weekvanhetverkeer.nl/over-de-week/ 
 

Verkeersveiligheid en het goede voorbeeld 

 

 
 

We besteden veel aandacht aan de verkeersveiligheid 

rondom onze school. Hier hebben we, samen met de 

verkeersouders, gemeente, directie en de kinderen 

behoorlijk veel werk van gemaakt. We zien echt 

verbetering in de situatie en daar zijn we ongelofelijk blij 

mee. Toch merken we dat er nog ouders zijn die onze 

dringende boodschap niet serieus nemen en de regels 

niet naleven (zie foto). Een auto dubbel geparkeerd op 

het zebrapad hoort niet bij de verkeersregels die de 

veiligheid van de kinderen vergroot. We willen iedereen 

op het hart drukken dit echt niet meer te doen en het 

goede voorbeeld te geven. Goed voorbeeld doet 

goed volgen! 

 

Oeps…..foutje! 

Schoolmaatjes 
Zoals jullie al in onze mail lazen, sleepten we een prachtige subsidie binnen voor het 

project Schoolmaatjes ONS. Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van 

Nieuwkomers kinderen en School) is een initiatief waarbij vrijwilligers als bruggenbouwer 

nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking 

met school te verbeteren.  Deze werkwijze blijkt een positief effect te hebben op het 

onderling begrip tussen school en ouders, de gelijkwaardigheid tussen ouders en 

school en de ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief vlak als sociaal-

emotioneel.  Na onze oproep om vrijwilligers te werven hebben we 10 aanmeldingen 

van ouders binnen gekregen, echt super goed nieuws. We kunnen in februari met 

meer gezinnen starten dan we in eerste instantie hoopten, heel fijn! We houden jullie 

gedurende het project op de hoogte. 

 
Ouderbijdrage 
In oktober kregen jullie een verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Wat fijn dat er al 

zoveel ouders betaalden hebben. Bij deze nog een reminder voor de ouders die dat 

nog niet deden. Ook jullie bijdrage is meer dan welkom. 

 

Stichting Vrienden van het MKC 
Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Helaas is dit onvoldoende om 

allerlei extra activiteiten te bekostigen. Daarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage 

gebruikt. Van de ouderbijdrage financieren we onder andere het voorleesontbijt, de 

bibliotheekboeken, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, culturele projecten, de uitstapjes 

naar het concertgebouw, het muziekatelier, musea, de tuinactiviteiten, het 

afscheidscadeau van groep 2, het afscheid van groep 8 enzovoorts. Zonder de 

ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden. De Stichting 

Vrienden van het MKC beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De Stichting vindt het 

belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft ernaar dit niet op te 

sparen, maar juist te besteden. 

 

https://weekvanhetverkeer.nl/over-de-week/


 

 

 

 

 
 
Escaperoom in de groepen 

5/6, welk groepje heeft het 

mysterie als eerste 

opgelost? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Via onderstaande betaallink kun je de ouderbijdrage direct overmaken.  Het bedrag 

en de omschrijving ( graag vermelding van naam kind(eren) en klas(sen)) moeten nog 

ingevuld worden.  

Ouderbijdrage 1 kind (€  60,-)   

Ouderbijdrage 2 kinderen (60 + 45 = €  105,-)    

Ouderbijdrage 3 kinderen (60 + 45 + 30 = €  135,-)   

Ouderbijdrage 4 kinderen (60 + 45 + 30 + 25 = €  160,-)  

 https://useplink.com/payment/jNMsGZb6aA2OzQpbPGqUa/    

 

Heeft je kind een stadspas? Dan kun je gebruik maken van de stadspasregeling van de 

gemeente Amsterdam om de ouderbijdrage te voldoen. Je kan even binnen lopen bij 

Pamela van de administratie (aanwezig maandag-, dinsdag-, woensdag- en 

donderdag). Zij kan je er ook meer over vertellen. 

 

Gevonden voorwerpen 
We hebben weer een hoop gevonden voorwerpen die we graag willen retourneren 

naar de rechtmatige eigenaren. Na de vakantie zetten we weer een tafel op het 

schoolplein zodat jullie samen met je kinderen jullie spullen eruit kunnen halen.  

 

Tips voor de kerstvakantie 
Jeugdland biedt in de kerstvakantie van 22 december t/m 9 januari elke dag een 

gratis workshop van 14.00 tot 16.00 u, zie de flyer in de bijlage. Voor meer informatie kijk 

op: www.jeugdlandamsterdam.nl. Een aanrader. 

Nu kinderen langer thuiszitten vinden jullie via deze link: https://wij-leren.nl/spelend-

thuis-leren.php ook nog ideeën om samen met de kinderen te doen. 

En mocht je je vervelen komende week en je hebt zin om een foute kersttrui te breien 

dan is misschien een van deze ontwerpen iets voor jou! 

 

 

 

Bedankt 
Als het goed is hebben alle hulpouders (klassenouders, bibilotheekouders, AC, MR etc.) 

via de leerkracht een kleine kerstattentie gekregen als blijk van waardering voor jullie 

hulp. Mocht deze door de plotselinge schoolsluiting jullie (nog) niet bereikt hebben, 

weet dan dat we erg blij met jullie inzet zijn. Een school kan niet zonder deze helpende 

handen, waarvoor onze DANK! Tot slot willen wij de ouders hartelijk danken voor de 

blijken van waardering die de directie ontving toen onze school ineens in haar eigen 

coronacrisis belandde. Die positieve geluiden zijn zeker helpend om te doen wat er 

gedaan moet worden. We waarderen het extra omdat zo’n crisis op school ook weer 

veerkracht vraagt van ouders thuis. Maar oog hebben voor elkaar, is dat niet waar het 

kerstfeest over gaat? Laten we elkaar ook in het nieuwe jaar vooral niet uit het oog 

verliezen! Rest ons niets anders meer dan iedereen hele gezellige feestdagen te 

wensen en een hele fijne vakantie. Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Warme kerstgroeten van, 

 

 

      Merel van Lier 

      Baukje van der Wissel 
 

https://useplink.com/payment/jNMsGZb6aA2OzQpbPGqUa/
http://www.jeugdlandamsterdam.nl/
https://wij-leren.nl/spelend-thuis-leren.php
https://wij-leren.nl/spelend-thuis-leren.php


 


