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Voorwoord 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

De tijd vliegt! Sinterklaas ligt al weer achter ons en de donkere dagen 

voor Kerst zijn toch echt wel begonnen. 

Dat is ook te merken in het verkeer en ’s ochtends in de klassen. Als 

school met een regio-functie ontkom je niet aan leerlingen die af en toe 

wat later in de klas komen omdat er file is of de doorstroming bij de 

rotondes in Woerden weer eens te wensen overlaat. Toch een roep om 
iets eerder van huis te vertrekken zodat we ook echt om 08:30 uur 

kunnen beginnen met de les! 

 

Ik kijk terug op een drukke periode met oudergesprekken, voorlopige 

adviesgesprekken, een studiemiddag / -avond, een HBoN-café over de 

overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en natuurlijk 

vele activiteiten rondom Sinterklaas. 

 
Ook hebben we afgelopen week afscheid genomen van juf Ilona, zij is nu 

met zwangerschapsverlof. In groep 5/6 is juf Valeska begonnen op 5 

december! 

Juf Stefanie heeft het stokje van juf Melinda op het gebied van de interne 

begeleiding overgenomen. De komende tijd zal juf Stefanie 

groepsbezoeken afleggen en groepsbesprekingen met alle leerkrachten 

houden om e zorg goed te continueren. 

Voor juf Marloes S. zijn we nog steeds op zoek naar een invaller voor na 

de Kerstvakantie. Wij houden u op de hoogte. 
 

Nu op naar de gezelligheid van lichtjes en kerstbomen. In de nieuwsbrief 

leest u wat de Kerstcommissie allemaal weer voor leuks en liefs 

verzonnen heeft. Van kerstdozen tot het gezellige kerstdiner op 

donderdag 21 december. 

 

Als ik u niet meer zie al vast fijne kerstdagen en een geweldig nieuwjaar! 

 
 

Eelco Kosterman 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 

 
Wat hebben we de afgelopen 

periode gedaan? 

De sinterklaasperiode is leuk en 

spannend voor de kinderen. De 

zolder is omgetoverd tot pakjesboot 

12. De kinderen die op de 

pakjesboot spelen bezorgen ook de cadeautjes bij de huishoek. Deze 

cadeautjes worden dan weer ingepakt door de inpakpieten op de gang. 

Zij bezorgen de cadeaus bij de stoomboot.  
 

Rommelpiet 

Wat een rommeltje had Piet gemaakt. Overal mee gespeeld en niets 

opgeruimd. Gelukkig wisten de kinderen precies waar alles opgeborgen 

moest worden en was de klas weer snel netjes. 
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Verjaardagen 

DECEMBER   Groep  

9 Lars  Gr. 8 

12 Lorenzo  Gr. 7 

12 Amyr  Gr. 2 

13 Mees  HB 6 

14 Jorg  Gr. 4 

14 Angie Gr. 2 

15 Elois  Gr. 2 

16 Zakaria  Gr. 1 

17 Amber  Gr. 6 

18 Kasper  HB 7 

25 Elisa  HB 8 

27 Thorben  Gr. 8 

28 Roland  Gr. 5 

28 Anouk  HB 8 

 

 

Schoen zetten 
27 november mochten de 

kinderen hun schoen zetten. 

Verbaasd waren de kinderen 

de volgende ochtend dat er 

helemaal niets in hun schoen 

zat. Gelukkig had de Sint 

een zak met cadeaus op de 

stoel van de juf neergezet 

met een zak pepernoten 
erbij.  

 

Pietengym 

Wat spannend en gezellig was dat. Samen met HB8 naar de grote 

gymzaal lopen want daar was de Pietengym. De kinderen hebben 

geklommen, geslingerd aan touwen, onder het paard door gekropen en 

over daken gelopen.  

 

    
 

Pepernoten bakken 

Alle kinderen hebben geholpen bij het pepernoten bakken. Sommigen 

mochten het deeg kneden en anderen hebben mooie balletjes van het 

deeg gemaakt. Daarna de oven in en ’s middags lekker smullen. Het rook 

heerlijk in de klas. 

 
 

 

 

Soep gemaakt 

Bij het schoolfruit werden vorige week tomaten geleverd. De kleine snoeptomaatjes waren zo op maar van de grote tomaten 

waren er veel over. Daar hebben we samen met groep 2 tomatensoep van gemaakt.  
 

..  

 

 

Sinterklaasfeest 

 

…  

 

Wat staat ons te wachten? 

De kerstperiode start volgende week. We houden deze periode bewust wat rustiger voor de kinderen. We hebben een middag 

met kerstactiviteiten waarbij we onder andere een kerststukje gaan maken. De kerstperiode sluiten we feestelijk af met het 

kersttoneel en een gezellig kerstdiner in de klas. Bij de deur komt een lijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u wilt 
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meenemen voor het diner. Zelf gebakken of zelf gekocht is allemaal goed, maar wel het liefst iets dat alle kinderen kunnen 
eten of drinken. Op 23 december begint dan de kerstvakantie.  

 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

11 december  Start kerstperiode  

20 december kerstactiviteiten ja 

21 december  kersttoneel  

21 december  kerstdiner ja 

22 december  Speelgoed middag   

25 december t/m 5 januari kerstvakantie  

12 januari Nieuwjaarsconcert   

19 januari Voorleesontbijt  

 

Fijne vakantie! 

Claire 

 

naar Inhoudsopgave
 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

We zijn de afgelopen periode druk in de weer geweest met het thema Sint. Op maandag 27 november hebben de leerlingen 

hun schoen gezet. Dit jaar was ook rommelpiet weer van de partij en hij had er dit jaar veel zin in, want de klas was de 
volgende ochtend een grote puinhoop. Gelukkig hebben alle leerlingen geholpen met opruimen en was alles snel weer netjes.  

We hebben samen met een aantal leerlingen uit groep 7/8 heerlijke kruidnootjes gebakken. 

 

 …..  

 

Op maandag 4 december zijn we samen met HB7 naar de grote gymzaal gegaan voor de pietengymles. 

 

 ..   

 

 

Op dinsdag 5 december was het de grote dag. Sinterklaas kwam met zijn Pieten een bezoek brengen aan de Andersenschool. 

We hebben er een gezellige dag van gemaakt met allerlei leuke activiteiten. 
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Wat staat ons te wachten? 

De decembermaand is een heerlijke feestmaand, van Sinterklaas gaan we langzaam verder naar het thema Kerst. Bij dit 

thema hebben we weer allerlei leuke activiteiten in het verschiet.  

Op woensdag 20 december gaan we knutselen.  

Op donderdag 21 december is het kersttoneel en het kerstdiner. 

Op vrijdag 22 december is het speelgoeddag. 

Informatie over de kerst leest u verderop in de nieuwsbrief.  

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Woensdag 20 december Knutselen voor de kerst Graag, er komt een lijst op de deur van de klas voor de 
inschrijvingen. 

Donderdag 21 december kerstdiner x 

Vrijdag 22 december  Speelgoed middag  x 

25 december t/m 5 januari kerstvakantie x 

12 januari Nieuwjaarsconcert  x 

19 januari Voorleesontbijt x 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 3 (fase 5-6) 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

De laatste weken van het jaar 2017 zijn al weer ingegaan 

en wat een Sintfeest hebben we achter de rug. Nu is het 

tijd om vol te genieten van de Kerst met elkaar in de klas.  

 

Veel activiteiten afgelopen tijd stonden in het tekenen van 
de Sint. We hebben sintliedjes gezongen wat best even 

wennen was met de nieuwe versie, veel sintwoorden 

geleerd en sinttekeningen gemaakt.  

 

Met de nieuwe letters die we hebben geleerd waren veel woorden te maken rond Sint. De v van verlanglijstje, varen, Pietje 

Verliefd, pepernoten verstoppen en roetVeegpiet.  

Ook zijn er de laatste weken veel ‘tweetekenklanken’ voorbij gekomen. De au, eu, ui en de ei en de ij. Dit zijn lastige letters 

en hier moeten we dan ook veel mee oefenen.  
Om de ei en ij uit elkaar te houden gebruiken we in de klas de termen ‘eitje ei’ en 

‘ijsje ij’.   

 

Om de ou en de au uit elkaar te houden gebruiken we de termen ‘otje ou’ en ‘adje 

au’. Ook worden ze aangeduid als de ou van hout en de au van pauw. De leerlingen 

krijgen middels dit filmpje de uitleg in Lijn 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=H_WnCUsznWQ  

 

En uiteraard hebben de leerlingen allemaal hun Pietendiploma gehaald! 
 

     
 

 

Om in al het feestgedruis ook een beetje tot rust te komen doen we aan Kanjermassage. Dit is een oefening uit de 

Kanjertraining waarbij positief lichamelijk contact de onderlinge relaties tussen de kinderen bevorderd en negatief lichamelijk 
contact verminderd.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_WnCUsznWQ
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 .   

 

 

Wat staat ons nog te wachten?  

 

Schaatsen  

Woensdag 13 december mogen wij met de klas naar de schaatsbaan in het centrum van Woerden, bij de Petruskerk. Wij 

worden al om 08.45 uur verwacht en vragen u daarom ook om uw zoon of dochter bij de schaatsbaan te brengen. Wij zullen 
de kinderen daar opvangen. Voor de terugweg zoeken wij nog ouders die kunnen rijden. U kunt zich inschrijven door ons een 

e-mail te sturen.  

Op de schaatsbaan zijn voldoende schaatsen voor iedereen aanwezig. Warme kleding is erg fijn en handschoenen zijn 

verplicht!  

 

Etuis 

We merken dat de leerlingen de afgelopen periode vaak spullen (potloden, gummen) kwijt zijn. 

Het zou erg prettig zijn als de leerlingen een etui hebben, om hun potloden, gum, e.d. in te bewaren. 

 
Kerst 

Woensdag 20 december is er een kerstochtend met leuke creatieve activiteiten rondom kerst en het maken van de 

kerststukjes. Hiervoor zoeken wij 2 ouders die ons willen helpen.  

 

Verder informatie over de Kerstviering leest u verderop in de nieuwsbrief.   

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

13 december Schaatsen Ja, inschrijven op marloes@andersenschool.eu  

20 december Kerstochtend Ja, inschrijven op linda@andersenschool.eu  

21 december Kerstdiner en kersttoneel x 

22 december Speelgoedochtend x 

9 januari Nieuwjaarsconcert  x 

19 januari Voorleesontbijt x 

 

 

Linda en Marloes 
 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 4 (fase 7/8) - Groep 5a 

 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

 

Sinterklaas 

Het kan u niet ontgaan zijn, afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met Sinterklaas! Afgelopen dinsdag hadden we de 
feestelijke afsluiting op school. Sint kwam samen met zijn pieten op school en we hebben veel gelachen, gezongen, gedanst 

en natuurlijk pepernoten gegeten. Ook hebben we en leuk cadeautje van sinterklaas gehad. Het was ontzettend leuk! 

Hopelijk hebben jullie ook allemaal een fijne pakjesavond gehad.  

 

KUVO: Gruffalo 

Samen met groep 3 zijn we op woensdag 15 november naar de KUVO van de Gruffalo geweest! Dit was een hele leuke, 

interactieve voorstelling. We hebben enorm gelachen. 

 
Voorleeswedstrijd 

Het is al weer even geleden, maar 24 november was de voorleeswedstrijd voor de middenbouw. Maartje heeft onze groep 

vertegenwoordigd en dat heeft ze ontzettend goed gedaan! Ze had een moeilijk boek met moeilijke woorden, maar ze wist 

het toch heel goed voor te lezen voor de rest van de kinderen. Wij zijn trots op je, Maartje! 

 

Woensdag 13 december: hulp gezocht 

Op woensdag 13 december (dat is al aankomende week!) zoeken we ouders om te rijden naar de schaatsbaan in Woerden. 

Wij zijn uitgenodigd om te schaatsen van 10:15 – 11:45 uur. We zullen dus rond 9:45/10:00 uur vertrekken van school en 
rond 12:00 uur weer terug zijn op school. Wie wil ons rijden? Aanmelden kan via anouk@andersenschool.eu. Voor deze dag 

zijn handschoenen verplicht! Als de leerlingen op de ijsbaan geen handschoenen hebben, mogen ze niet schaatsen. 

Vergeet dus niet om ze mee te geven!  

 

mailto:marloes@andersenschool.eu
mailto:linda@andersenschool.eu
mailto:anouk@andersenschool.eu
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Alles in 1 en Alles Apart 
Inmiddels zijn we al weer 4 weken onderweg met Alles in 1: project voeding. Dit betekent dat volgende week (de week van 

11 december) de laatste week is van Alles in 1. In de week van 18 december zullen we een week starten met Alles Apart 

(hoofdstuk 7). De twee resterende weken van Alles Apart (hoofdstuk 8/9) maken we af na de Kerstvakantie. De presentaties 

van groep 5 staan gepland op woensdag 17 januari. Tegen die tijd zal ik ook weer doormailen welke lijsten er van BLOON 

geoefend kunnen worden.  

 

Er staat ook nog een topotoets gepland op 22 december voor groep 5: Europa: 

hoofdsteden. Via www.schoolkijker.nl kan hier thuis mee geoefend worden.  

 
Kerstdiner 

Op 21 december zal het kerstdiner op school plaatsvinden. Meer informatie 

hierover leest u verderop in de nieuwsbrief. 

 

 

Priscilla en Anouk 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

HB 4-5 
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?   

 

De tijd vliegt! Het einde van 2017 is alweer in zicht. We hebben leuke weken gehad na de herfstvakantie en gezellige 

kerstweken liggen voor ons. 

 

Kanjertraining 

Vorige week zijn we gestart met leskern 4 van de kanjertraining. Deze leskern gaat zoals u heeft kunnen lezen in de 
informatie veel over gevoel en emotie. We gaan in op de emotie van een ander, hoe zie je het? Hoe ga je daar mee om? 

We hebben het er in de groep vaak over hoe je omgaat met ongewenst gedrag van anderen. Wij volgen hiervoor de 

‘pestposter’ van de kanjertraining. Wanneer iemand vervelend doet, vraag je eerst of hij/zij daar mee wilt stoppen en geef je 

aan wat voor gevoel je ervan krijgt. Wanneer het dan niet stopt stap je op een maatje af en ga je iets anders doen, werkt dit 

nog niet, dan wordt de hulp van een volwassenen ingeschakeld.  

 

KUVO 

Op dinsdag 14 november zijn we bij de voorstelling van de Gruffalo geweest in 
Harmonie de Vriendschap in Woerden. We hebben ons verwonderd hoe goed de 

toneelspelers het verhaal konden overbrengen! 

 

Da Vinci 

We zijn al een aantal weken onderweg met het nieuwe thema van Davinci ‘het leven 

in en rond het water’. Afgelopen week hebben we het gehad over (de eerste) planten 

en fotosynthese. De kinderen zijn ook nog bezig met hun eigen project. Ze maken 

een eigen gekozen eindproduct (strip, poster, knutsel of dergelijk) en verwerken 

daar bepaalde informatie in. Sommige kinderen hebben ook thuis en in de 
bibliotheek gezocht naar informatie, heel fijn! 

 

Voorleeswedstrijd 

In november hebben we de voorleeswedstrijd gehouden in de klas. Veel kinderen hebben meegedaan en deden het hartstikke 

goed! Er kon er maar één de winnaar zijn van de klas die mocht voorlezen voor de jury in de grote hal. Helaas hebben we 

niet gewonnen maar het was erg leuk! 

 

Sinterklaas 
De Sinterklaastijd ligt weer achter ons, de rommelpieten zijn geweest, we hebben een schoen cadeautje gehad, we hebben 

veel gezongen en pepernoten gesnoept. Het sinterklaasfeest maakte het compleet met spelletjes en een bezoek aan de Sint. 

 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

12-12-2017 Leerkrachten staken!  Nee 

13-12-2017 Schaatsen op de IJsbaan in Woerden  Ja, wij zijn op zoek naar ouders die ons naar en 

van de ijsbaan kunnen brengen. Inschrijven via 

anouk@andersenschool.eu  

20-12-2017 Kerststukjes maken. Zie kerstbericht verderop in 

nieuwbrief.  

Nee 

21-12-2017 Kerstdiner Ja, inschrijven op lijst deur om wat te maken.  

25-12-2017 Kerstvakantie!   

12-01-2018 Nieuwjaarsconcert Nee 

17-01-2018 Presentaties Alles in 1 Nee  

19-01-2018 Voorleesontbijt Nee 

http://www.schoolkijker.nl/
mailto:anouk@andersenschool.eu
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Programmeren 

Iedere twee weken hebben we programmeer les van juf Els. We hebben nu het spel Spritebox gedaan waarin we leren vooruit 

denken en logisch denken. Dit kunnen we gebruiken bij het programmeren van de blue bot.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Gezellige kerstweken komen ons tegemoet. We hebben donderdag de 21e kersdiner en woensdag de 20e gaan we creatief aan 

de slag. Verderop in de nieuwsbrief staat meer informatie over de kerstactiviteiten. 

 
 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

12 december  Leerkrachten staken! Nee  

20 december  Kerstactiviteiten  Nee  

21 december kerstdiner Zie info kerst 

25 december t/m 7 januari    

12 januari  nieuwjaarsconcert  

19 januari voorleesontbijt  

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 6 

 

De drukke december periode is aangebroken. Een maand met heel veel leuke activiteiten, beginnend met ons toneel, 

Sinterklaas, een bezoek aan Ahoy en natuurlijk als afsluiter die fijne en gezellig kerstperiode. In de afgelopen weken is er ook 

van alles gebeurd. Daarover hieronder meer.  
 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Mindset 

Op maandag 13 november heb ik een cursus gevolgd over de fixed en growth mindset. Tijdens deze cursus heb ik veel 

bruikbare handvatten gekregen om toe te passen in de klas. Met een aantal leerlingen gaan we kijken welke leerstrategieën 

zij gebruiken bij het oplossen van een lastige ‘mindgame’. Deze leerstrategieën schrijven wij op en doen wij, in een mooie 

waaiervorm, in de la van het kind. Op het moment dat hij dan vast loopt kan hij even op de waaier kijken en bedenken welke 
leerstrategie hij kan toepassen. Bijvoorbeeld de strategie ‘hulp vragen’ of ‘verder/terug lezen’. Op die manier hopen we het 

blokkeren en dus het ‘fixed’ denken tegen te gaan. 

 

 

Topografie 

Er is een topografietoets geweest in de afgelopen periode. Oei, ik ben wel een beetje geschrokken van de resultaten. Ik heb 

dit ook besproken met de kinderen. Daar zijn een aantal punten uit naar voren gekomen. Veel kinderen benutten niet de hele 

week om te leren, maar beginnen pas de dag of het weekend van te voren. Op tijd beginnen met leren is dus belangrijk. Ook 
is het belangrijk dat ze goed weten wat en hoe ze moeten leren. De zogenaamde bonustermen moeten namelijk ook gewoon 

geleerd worden. Daarbij komt dan nog een extra moeilijkheid kijken en dat is dat de bonusterm onthouden moet worden, 

maar ook op de juiste plaats op de kaart genoteerd moet worden. Ook de juiste spelling is van belang. In de week voor de 

Kerstvakantie zal er weer een toets zijn. Houd de agenda van uw zoon/dochter dan ook goed in de gaten.  

 

Decibellen om je oren 

Met de hulp van een aantal ouders hebben de leerlingen in de wijk op verschillende plekken het 

aantal decibellen gemeten. Een hele interessante opdracht, want wanneer zijn een hoog aantal 

decibellen vervelend en wanneer heb je daar eigenlijk helemaal geen last van? In de klas hebben 
we de opdracht na besproken en hebben we het gemiddeld aantal decibellen berekend. 

  

Harde noten 

Op donderdag 23 november zijn wij naar een voorstelling geweest in het Baken. De voorstelling 

ging over Sep die vertelde over zijn zus Kaat die vroeger veel werd gepest. Kaat en Sep zijn 

hoofdpersonages uit de boeken Harde Noten en Papieren Vriendin geschreven door Ilse de 

Keyzer. De voorstelling gaf veel stof tot denken en is nabesproken tijdens een Kanjerles.  

 
Voorleeswedstrijd 

Hoera! Onze Wouter uit HB6 is de voorleeskampioen geworden van de groepen 4 tot en met 6 

van de Andersenschool. Hij las fantastisch goed voor uit het boek Ibbeltje van schrijfster Annie 

M.G. Schmidt en sleepte daarmee de winst in de wacht. Wij zijn ontzettend trots op Wouter.  

 

Sinterklaas 

Sint en zijn Pieten waren weer in het land. Onze schoenen werden gevuld en de Pieten hebben er in de klas weer een 

rommeltje van gemaakt. Ondanks het toch zeer duidelijke verzoek van de Juf, dat ze dat toch liever niet meer had. Tja… Op 
dinsdag 5 december hebben we samen met de klas weer de mooiste surprises voorbij zien komen en de meest prachtige 

gedichten voorgelezen. Het was een hele gezellige en fijne dag.  
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Toneel 

De kinderen hebben een prachtig toneelstuk neergezet met elkaar en ik kan niets anders zeggen dan dat ik enorm trots op ze 

ben!  

 
Staal taal  

Met Taal hebben alle kinderen als verwerkingsopdracht bij het thema zeebenen een ‘zeemanslied’ geschreven op de melodie 

van de ‘Zuiderzee ballade’. U weet wel, ‘daar is het water, daar is de haven’. Ik heb de mooiste liederen voorbij horen komen. 

Een leuke verwerkingsopdracht!  

 

Staal spelling 

Met spelling zijn we bezig geweest met het aanleren van het ‘taxi-woord’ en het ‘chef-woord’. De regels luiden als volgt: taxi-

woord; ik hoor ks, maar ik schrijf een x. Chef-woord; ik hoor sj, maar ik schrijf ch.   
 

Rekenen 

Met rekenen hebben we het afgelopen blok over breuken gehad. Nog best wel een beetje pittig. We hebben al breuken 

gelijknamig gemaakt en zo met elkaar vergeleken. Om het nog wat meer in te oefenen krijgen de leerlingen een werkblad 

mee naar huis. Op die manier zijn ze helemaal klaar voor de toets.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

 

Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd op aan te spreken op het schoolplein om 14:15 uur of u kunt een afspraak maken via de 

mail of mij even bellen. 

Met hartelijke groet, 
Jeanine 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 5b-6 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

  
Alles in 1: 

De eerste dag van het nieuwe project stond in het teken van proeven. Voor iedere verschillende smaak was er een bekertje 

met iets er in. Konden alle kinderen de juiste smaak herkennen? Dit was erg lastig voor ze en soms ook erg vies, maar de 

meeste smaken wisten de kinderen uiteindelijk wel te benoemen. 

Inmiddels zijn we al weer 4 weken verder. We hebben het al gehad over onze spijsvertering. Wat gebeurd er allemaal in je 

lijf. Ook hebben we het gehad over waar je eten vandaan komt.  

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

12-12-2017 Leerkrachten staken!  Nee 

14-12-2017 Kerstmuziekgala in Ahoy Nee 

20-12-2017 Kerststukjes maken. Zie kerstbericht verderop in 

nieuwbrief.  

Nee 

21-12-2017 Kerstdiner Ja, inschrijven op lijst deur om wat te maken.  

25-12-2017 Kerstvakantie!   

08-01-2018 Starten met het werkstuk Thuis ondersteunen.  

12-01-2018 Nieuwjaarsconcert Nee 

18-01-2018 Juf afwezig vanaf 12:00 uur vanwege cursus. Er 

wordt vervanging geregeld. 

Nee 

19-01-2018 Voorleesontbijt Nee 

19-01-2018 Onderwerp werkstuk inleveren Thuis ondersteunen. 
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Sinterklaas: 

27 november was er schoen zetten voor de kinderen. Er werd de dag 

ervoor al volop geroepen dat rommelpiet maar thuis moest blijven. 

Helaas, ook dit jaar is hij weer langs gekomen. En de kinderen hadden 

extra pech. De schoenen waren leeg… Gelukkig stond er wel en zak met 

cadeautjes voor de kinderen.  

 

Op 5 december stonden er hele mooie surprises in de klas. Iedereen heeft 
zijn best gedaan om iets moois te maken voor het getrokken lootje. 

De sint is ook nog even in de klas geweest en wist over een aantal 

kinderen iets leuks te vertellen. 

 

KUVO, harde noten: 

24 november hadden we de KUVO voorstelling harde noten. Deze voorstelling ging over het pesten van kinderen en het 

gevolg hiervan.. Voor sommige kinderen een erg indrukwekkende voorstelling, met gelukkig een goede afloop voor de zus. In 

de klas hebben we de voorstelling nog even goed nabesproken en het met elkaar gehad over de gevolgen van pesten. 
 

Afscheid juf Ilona: 

4 december was mijn laatste dag in de klas. Inmiddels ben ik aan het genieten van mijn verlof. Ik heb met de kinderen een 

leuke tijd gehad in de klas en zal ze zeker missen tijdens mijn verlof. We hebben er 4 december een leuke dag van gemaakt. 

We hebben baby foto’s geraden, maar ook voorspeld wanneer de baby komt. Wie er gelijk heeft blijft nog even spannend. 

 

Voorstellen: 

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Valeska Pauw en vervang sinds 5 december Juf Ilona in groep 
5/6 tijdens haar zwangerschapsverlof tot het einde van het schooljaar. 

 

Ik ben 25 jaar een ben geboren en getogen in het mooie Woerden. In mijn vrije tijd sport ik graag, vind ik het leuk om te 

koken en zoek ik graag de gezelligheid op bij vrienden en familie. 

 

Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. De eerste week voor de groep is erg goed bevallen. Ik kijk uit naar de rest 

van het schooljaar en verwacht een leuke en leerzame tijd met de klas! Mocht u vragen hebben, schroom niet om even te 

mailen of kom gerust langs! 

 
Hartelijke groeten, 

Valeska 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Woensdag 13 december: hulp gezocht 

Op woensdag 13 december (dat is al aankomende week!) zoeken we ouders om te rijden naar de schaatsbaan in Woerden. 

Wij zijn uitgenodigd om te schaatsen van 11:45 – 13:15 uur. We zullen dus rond 9:45/10:00 uur vertrekken van school en 
rond 12:00 uur weer terug zijn op school. Wie wil ons rijden? Aanmelden kan via anouk@andersenschool.eu. Voor deze dag 

zijn handschoenen verplicht! Als de leerlingen op de ijsbaan geen handschoenen hebben, mogen ze niet schaatsen. 

Vergeet dus niet om ze mee te geven!  

 

Alles in 1: 

De eerste twee weken na de kerstvakantie staan de presentaties van de muurkranten ingeroosterd.  

We hebben een actieve afsluiting van het project bij De Hall-  BurgerEI & zakenlui.  

 
Kerst: 

De gezellige kerstperiode komt er weer aan. Wat er allemaal gedaan wordt met kerst, leest u verderop  in de nieuwsbrief 

De kerstviering zelf is op donderdag 21 december. 

 

mailto:anouk@andersenschool.eu
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Ilona en Valeska 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Project voeding (door Elisa & Meike)  
Bij het begin van het nieuwe project (voeding) deden we een smaak test. 

We gingen werken in groepjes van 6. 

We kregen bekertjes waar drankjes in zaten. 

Je kreeg toen een blinddoek om en je moest toen vragen over het drankjes beantwoorden zoals:  hoe ziet het eruit? hoe ruikt 

het? en hoe smaakt het?  

Het was niet echt lekker  

maar wel heel leuk 

 

   
 

Vuurwerkles (door Rens & Simon) 

Op een 14 november hadden we vuurwerk les we kregen les over de gevaren en bekeuringen. 

Het werd gegeven door iemand van bureau halt. 

Zij leerden hoe je goed met vuurwerk moet om gaan. We hebben een filmpje gekeken en geleerd om veilig vuurwerk 

afsteken.  
 

Voorleeswedstrijd (door Yanique & Ninthe) 
Er waren 4 finalisten. Dat waren Wies, Anne, Stijn en Yanique. 

Je kon zien dat iedereen wel zenuwachtig was. Maar ze hebben het allemaal goed gedaan. 

uiteindelijk heeft iemand gewonnen en dat was: 

Yanique Anna Louise Otgaar. 

En die gaat naar de volgende ronde. Nu maar hopen dat ze daar ook gaat winnen. Dat zou gaaf zijn! 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

12-12-2017 Leerkrachten staken!  Nee 

13-12-2017 Schaatsen op de ijsbaan.  Ja, wij zijn op zoel naar ouders die ons naar en 

van de ijsbaan kunnen brengen. Inschrijven via 

valeska@andersenschool.eu  

20-12-2017 Kerststukjes maken. Zie kerstbericht verderop in 

nieuwbrief.  

Nee 

21-12-2017 Kerstdiner Ja, inschrijven op lijst deur om wat te maken.  

25-12-2017 Kerstvakantie  

12-01-2018 Nieuwjaarsconcert Nee 

19-01-2018 Voorleesontbijt Nee 

mailto:valeska@andersenschool.eu
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Basketbaltoernooi (door Wies & Lois) 

Bij het basketbaltoernooi was het heel leuk, alle kinderen hebben goed hun best gedaan. En dat bleek te merken want onze 

klas heeft van de 3 fairplayprijzen er 2 gewonnen. Dat komt misschien ook omdat we super leuke teams hadden. We hadden 

er wel pauzes tussen en dat vonden wij fijn want dan konden we nog water drinken en wat eten. Tussen door hebben wij de 

andere teams aangemoedigd, omdat we niet alleen winnen maar samen en het andere groepjes van onze klas het ook 

gunnen. 

  ..  .     ..  . .   . ….  

 

 
 

Pepernoten bakken bij kleuters (door Jasmijn & Lucinda) 

28 november 2017 gingen de kinderen uit groep 8 helpen om met fase 4/5 pepernoten te bakken.  

De kleuters werden in groepjes van 5 verdeeld en degene die niet aan de beurt waren mochten iets voor hun zelf doen.  

Eerst gingen ze het beslag maken en daarna gingen de kleuters een voor een hun eigen pepernoten maken.                    
De kleuters vonden het erg leuk maar ze waren wel erg eigenwijs. Het heeft een uur geduurd en we hadden er extra veel 

gemaakt zodat groep 7/8 er ook een aantal kregen. De pepernoten waren erg groot geworden.  

De kinderen die hadden geholpen waren: Lucinda, Israe, Elisa, Anne Maaike, Iris en Jasmijn. 
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3D printer 

Enkele weken geleden zijn wij begonnen met onze eigen 

onderneming. Dit staat nog in de startblokken, zo moet er 

bijvoorbeeld nog een goede naam worden bedacht.  

We hebben zes groepjes gemaakt in de klas. Elk groepje 

bestaat uit een algemeen directeur, directeur productie, 

directeur marketing, directeur verkoop en directeur 
financiën. Zo krijgt iedere leerlingen zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Op dit moment zijn we bezig met het 

bedenken van producten. Ideeën tot nu toe zijn een 

sleutelhanger, telefoonhoesje en sieraden. De groepjes 

moeten hun ideeën pitchen, om de rest van de klas ervan 

te overtuigen dat het een succes wordt. Daarna moeten er 

prototypes gemaakt worden, om te bepalen of het ontwerp 

goed is. Vervolgens moeten de verkoopprijs worden 
bepaald. Wat heeft de productie gekost en wat moet het 

opleveren? Daarbij komt een stukje marketing kijken. We 

gebruiken daar onder andere onze eigen website voor: 

http://andersen3d.simpsite.nl/  Deze is nog in 

ontwikkeling.  

Daarnaast hebben de kleuters zelf schaakstukken gemaakt 

van klei. Deze zijn best wel kwetsbaar en daarom hebben zij gevraagd of wij deze stukken na kunnen tekenen en kunnen 

printen met onze 3D printer. Elk groepje is bezig met een schaakstuk.  

We zullen het hele schooljaar aan dit project werken. Zeker nu in december is het een drukke tijd, maar zodra de meeste 
drukte  voorbij is zullen we weer actief verder werken aan onze onderneming. Wordt vervolgd… 

 

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

8-12-2017 Dansworkshop groep 7 N.v.t. 

13-12-2017 Voetbaltoernooi Kalsbeek College (alleen 
voor kinderen die zich hebben opgegeven, 

zij hebben informatie via de mail 

ontvangen) 

N.v.t. 

14-12-2017 KUVO groep 7  Graag één ouder. Opgeven door mail te 

sturen naar: nielsr@andersenschool.eu 

21-12-2017 Kerstmusical groep 7 & kerstdiner N.v.t. 

25-12-2017 t/m 5-1-2018 Kerstvakantie  N.v.t. 

12-01-2018 Nieuwjaarsconcert  N.v.t 

17/18-1-2018 GGD screening groep 7 N.v.t. 

19-1-2018 Voorleesontbijt N.v.t. 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
Voorleeswedstrijd: 

Wat een spannende strijd was het. Uit de groepen 7 en 8 waren klassenvertegenwoordigers gekozen. Ze waren alle vier heel 

erg goed. De jury heeft gekozen voor Yannick uit groep 8. Wij waren allemaal heel erg trots op Anne. Ze heeft het fantastisch 

gedaan. 

 

 

 

http://andersen3d.simpsite.nl/
mailto:nielsr@andersenschool.eu
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Techniek 3 daagse: 
Een tijd terug zijn we naar de techniek 3 daagse geweest. Hier werd de groep rondgeleid door studenten langs twee 

workshops. Ze konden een usb in elkaar zetten. Als hij werkte ging er een lampje branden. Ze konden programmeren en een 

robot sturen. Ook was er een gedeelte waar meer uitgelegd werd over autotechniek. Ze konden hout bewerken. Of te wel, er 

was een heleboel te doen. Ze hebben allemaal een tas vol zelfgemaakte spullen mee terug genomen. Een geslaagde ochtend.  

 

 

 
 

Staal taal: 

Het afgelopen blok draaide om het thema licht. Dit thema werd afgesloten met het schrijven van een artikel voor de 
muurkrant. Het artikel moest gaan over licht. Bijvoorbeeld: Lichtvervuiling. Het komende thema heet Flits.  

 

Da Vinci 

We behandelen op dit moment de Nieuwe tijd, dit is de periode na de Middeleeuwen. De tijd van de grote 

ontdekkingsreizigers, de reformatie, Willem van Oranje, de Tachtig jarige oorlog. 

 

Voortgangsgesprekken: 

U bent allemaal gekomen voor een voortgangsgesprek. We willen u via deze weg nogmaals bedanken voor de tijd en de 
prettige gesprekken.  

 

Basketbaltoernooi: 

Met twee teams werd er deelgenomen aan het jaarlijkse schoolbasketbal toernooi. 

Er werd fanatiek gespeeld, er werd gewonnen en verloren en aan het einde van de 

rit gingen we met een Fairplayprijs naar huis. Daar kunnen we heel trots op zijn! 

 

 
Sinterklaas: 

Ook dit jaar kwam Sinterklaas weer naar de Andersenschool. Het was reuze 

gezellig! Er waren in de klas schitterende surprises gemaakt en mooie gedichten 

geschreven. Na een heuse Pepernotenquiz kwamen Sint en de pieten ook nog in de 

klas om te vertellen, te spelen en te dansen.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

 

Nationaal ballet: 
Donderdag 14 december gaan we met de groepen 7 naar het Nationaal Ballet. Dit jaar gaan we naar de voorstelling The 

Sleeping Beauty. De voorstelling is van13.30 tot 15.30 hierdoor zijn we later terug op school. De verwachte aankomsttijd 

is:16.30. Op 8 december krijgen we ook nog een dansworkshop door een dansdocent van het Nationaal Ballet. 

Om verwarring te voorkomen. Deze dag is ook de muziekshow, hier is eerder een mail over gestuurd door juf Jeanine. Helaas 

kunnen we niet naar beiden.  

 

Toneel: 

We zijn er al weken druk mee bezig, maar nu gaat het er echt van komen. Woensdag 20 december om 13.00 uur zijn jullie 
allemaal uitgenodigd om onze musical te komen bekijken. Donderdag 21 december treden we op voor de hele school. De 

musical begint om 17:00 uur. De kinderen van HB 7 en groep 7 worden om 16:15 uur weer op school verwacht.  

 

Kerstdiner: 

Donderdag 21 december vieren we met de klas het kerstdiner. Alle kinderen nemen iets te eten en/ of te drinken mee naar 

het kerstdiner. De lijst komt op de deur van het lokaal te hangen. Vergeet niet op tijd jullie lekkernij in te vullen. 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

8 december Dansworkshop Nationaal Ballet 
 

14 december Nationaal Ballet "Sleeping Beauty" 
 

20 december Oudervoorstelling Kerstmusical 13.00 uur 
 

21 december 16.15 uur kinderen op school voor kerstvoorstelling 
 

21 december Kerstdiner  

25 dec-5 jan  Kerstvakantie  

12-januari 2018 Nieuwjaarsconcert   

17/18 januari 2018 GGD screening HB 7  

19 januari  Voorleesontbijt   

19 januari Nieuwsbrief 5  

 

Niels en Marjo 

 

naar Inhoudsopgave 
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HB 8  

 

De donkere dagen zijn weer begonnen. Inmiddels is die lieve Sint, na het brengen van zo veel mooie pakjes, het land weer 

uit. Wij maken ons nu klaar voor de heerlijke tijd met warme chocolademelk en heel veel lichtjes. 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Topotop: 

Inmiddels hebben we Amerika gehad. Voor de kerstvakantie doen we nog een stukje Europa. Na de kerstvakantie is er een 
blokje met herkansingen voor de onderdelen die onvoldoende zijn afgesloten. Iedereen krijgt de kans om maximaal 2 toetsen 

te herkansen.  

 

Evolutietheorie 

Alle kinderen hebben hun eerste weekopdracht ingeleverd. Ze moesten zelf een voorbeeld van twee diersoorten bedenken, 

die waarschijnlijk ooit dezelfde voorouder hadden, maar die in de loop van de tijd zijn geëvolueerd tot twee verschillende 

diersoorten. In hun uitleg moesten ze de drie ingrediënten van de evolutietheorie verwerken (variatie binnen een soort, alle 

planten en dieren hebben een zwaar leven en overerving). In de andere opdracht van deze week moesten ze met behulp van 
kaartjes van een memoryspel uitvinden hoe het komt dat alleen bepaalde dieren overleven (natuurlijke selectie).  

 

Werkstuk 

De laatste loodjes. Er is donderdag 14 december en vrijdag 15 december nog een laatste kans om vragen te stellen. Alle 

werkstukken moeten voor de kerstvakantie ingeleverd worden. Mocht er een onvoldoende komen voor het werkstuk, wordt er 

na de vakantie afgesproken wanneer het werkstuk verbeterd moet zijn. Dit zal in ieder geval in de periode tussen de 

voorjaars- en de meivakantie zijn. 

Sint 
Nadat we onze schoen hadden gezet en rommelpiet is geweest, konden de kinderen aan de slag met een mooi bouwwerk. 

Gelukkig hadden ze alvast geoefend, doordat Eva getrakteerd had op bouwwerken.  

Uiteraard kwam Sint ook dit jaar weer naar de Andersenschool. Er waren weer fantastisch mooie surprises gemaakt in de 

klas. Alle foto’s zetten we op onze OneDrive.  

 

Vuurwerkles 

Bureau Halt kwam ook dit jaar weer voorlichting geven over het veilige gebruik van vuurwerk. We begonnen met een quiz 

waaruit bleek dat onze kinderen er eigenlijk al heel veel van wisten. Verder werd in deze voorlichting ingegaan op 

verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. We bespraken de regels rondom vuurwerk en leerden hoe we 
veilig vuurwerk kunnen afsteken. Ook bespraken we het thema groepsdruk, omdat kinderen op deze leeftijd gevoelig zijn 

voor wat leeftijdsgenootjes doen en in een groep vaak anders handelen dan hoe zij alleen zouden doen.  

Voorleeswedstrijd 

Na een fantastische wedstrijd in de klas, die werd gewonnen door Stijn, was het nu tijd voor de voorleeswedstrijd in de hal 

tegen de andere leerlingen van de groepen 7 en 8. Vier meiden die allemaal fantastisch hebben verteld en voorgelezen. 

Yannick uit groep 8 is verkozen tot winnaar. We waren allemaal heel trots op Stijn, ze heeft het fantastisch gedaan.  

 

Basketbalwedstrijd 
Donderdag 23 november deden we mee aan het basketbaltoernooi, nadat er flink geoefend was tijdens de gymlessen met juf 

Marloes. Wat zijn er mooie wedstrijden gespeeld. Ik was ontzettend trots op onze groep, want ondanks het feit dat we niet 

alle wedstrijden hebben gewonnen, is er fantastisch samengespeeld, aangemoedigd, ingevallen en gevraagd waar ze elk 

 

 
 

jaar konden helpen. Toppers! Genoten van een sportieve ochtend en aan het eind beloond met een mooie fairplay prijs!  

 
Voorlopig adviesgesprekken 

De afgelopen weken hebben we met iedereen de voortgangsgesprekken gevoerd en hebben de kinderen hun voorlopige 

advies gekregen. Mochten er naar aanleiding van deze gesprekken nog vragen zijn of is er iets vergeten te zeggen, zet dit 

dan even op de mail. We beantwoorden dan via mail of we plannen nog een vervolggesprek. 

Wat gaan we de komende tijd doen? 

 

Staal Taal 

Het volgende thema is ‘mysteries’ en waar dat over gaat…… 
 

Kerstdiner 

Een gezellige avond met een kerstmusical, heerlijk eten en goed gezelschap! Niet vergeten op tijd in te vullen wat jullie voor 
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lekkers willen maken. 
 

Kerstvakantie 

Vrijdag 22 december ruimen we op en kunnen we daarna heerlijk genieten van een welverdiende vakantie.  

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Maandag 11 december Inleveren huiswerk n.v.t. 

Donderdag 21 december Inleveren werkstuk n.v.t. 

Donderdag 21 december Kerstdiner - Afwas graag 

24 december t/m 7 januari Kerstvakantie n.v.t. 

Vrijdag 12 januari  Nieuwjaarsconcert  n.v.t 

Vrijdag 19 januari Voorleesontbijt   

Vrijdag 19 januari Nieuwsbrief 5 n.v.t. 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Kerst 

 

De drukke dagen van december zijn weer volop in bedrijf. Het grote feest van Sinterklaas is alweer voorbij dus gaan we snel 

door met de Kerst. In dit bericht wil ik u graag inlichten over de komen de activiteiten rondom Kerst.  

Hieronder volgt alle informatie die voor u van belang is:  
 

Kerstgedachtenactie: 

Dit jaar staan wij stil bij de mensen om ons heen die het ‘minder’ hebben dan wij en bij mensen die eenzaam zijn. Via de 

voedselbank Woerden en Thuishuis Woerden hebben wij adressen van mensen ontvangen die een extra beetje aandacht best 

kunnen gebruiken. Dit jaar vullen wij daarom per klas twee mooie kerstdozen. Deze worden gevuld met lekkere etenswaren, 

kaarsjes en een bon voor een mooi cadeau of een dagje uit. Voor het vullen van de doos hebben we de hulp van de kinderen 

en dus van u nodig. Het is de bedoeling dat ieder kind wat meeneemt om de doos mee te vullen. Dit loopt uiteen van een pak 

drinken tot een kerstbrood tot lekkere chocolaatjes. Van de leerkracht krijgt ieder kind de opdracht om één van deze 
goederen mee naar school te nemen. Zo vullen we samen met de hele klas twee kerstdozen. Daarnaast vragen wij ook van 

iedere leerling een bijdrage van € 1,- om een cadeaubon te kopen voor in iedere kerstdoos.  Vanaf maandag 11 december 

krijgt uw leerling de opdracht van zijn/haar leerkracht mee om een specifiek item te kopen voor in de kerstdozen. Daarnaast 

is het vanaf die datum de bedoeling dat iedere leerling € 1,- mee neemt naar school en dit bij zijn/haar leerkracht inlevert. 

Uiterlijke inleverdatum van het geld en van de vulling van de doos is maandag 18 december. Op vrijdag 22 december 

brengen wij de dozen weg naar de gezinnen. Wij zoeken daarbij per klas een tweetal ouders die een groepje van twee 

leerlingen wil begeleiden bij het wegbrengen van de dozen. We starten met het wegbrengen om 11:00 uur en alle adressen 

zullen op loopafstand van de school zijn. Het aanmelden hiervoor kan via de groepsleerkracht. Vragen over deze actie kunnen 

ook gesteld worden bij de groepsleerkracht.  
 

Woensdag 20 december zullen wij anders invullen dan voorgaande jaren. Dit jaar zullen de leerlingen op woensdag twee 

workshops volgen waarbij de inhoud uiteenloopt van een geprinte 3D kerstbal ontwerpen tot kerstliedjes oefenen in een 

koortje tot kerstkransen en lampionnen knutselen. Met al het knutselmateriaal versieren wij de klassen en de school. Ook 

wordt er nog een workshop kerststukjes maken georganiseerd. Voor de groepen 1,2 en 3 geldt dat ALLE kinderen een 

kerstukje maken. Het is dus de bedoeling dat die kinderen de volgende dingen zelf mee nemen naar school: een 

mandje/bakje, stukje oase, kersttakken en wat versiering. Voor de overige groepen kunnen de kinderen zelf beslissen of ze 

zich inschrijven voor het kerststukje maken. Als dat zo is dan horen ze van de groepsleerkracht de ze zelf voor de 
benodigdheden moeten zorgen en laten ze dan zelf thuis aan u weten.  
 
Donderdag 21 december is het kerstdiner. Alle klassen worden voorzien van lekkere hapjes door de kinderen (ouders) zelf 

meegenomen. Op de deur van de lokalen hangen vanaf dinsdag 05 december lijsten om je in te tekenen. Komt u niet meer 

op school? Dan kunt u natuurlijk ook via een mail naar de leerkracht van uw kind opgeven wat u wil maken. Iedere klas heeft 

zijn eigen kist met borden, bekers en bestek. De kinderen hoeven dit dus niet zelf mee te nemen. 
Er is ook een ruimte gereserveerd voor ouders om te blijven tijdens het kerstdiner. Er zal een lekker glühwijntje geschonken 

worden. Het zou fantastisch zijn als u ook een hapje wilt maken voor deze gelegenheid zodat de ouders ook wat te eten 

hebben terwijl de kinderen genieten van het diner. Een klein kerstkoortje zal voor de ouders een aantal liedjes ten gehore 

brengen tijdens het diner.   

Voordat het kerstdiner begint kijken de kinderen naar het kersttoneel van groep 7 en HB 7. 

 

De tijden van de avond zijn: 

Fase 1 t/m groep 8:  
Inloop en eten in de klas zetten vanaf 17:00 uur  

Toneel: 17:15 uur – 18:00 uur (ouders die blijven kunnen op de voor hen aangewezen plek een drankje drinken) 

Diner: 18:00 uur – 19:00 uur (ouders kunnen een hapje en drankje nuttigen op de voor hen aangewezen plek) 

Om 19:00 uur is het feest afgelopen en nemen de kinderen alles weer mee naar huis. De onderbouwkinderen worden graag 

binnen in hun eigen klas opgehaald, zodat ze niet alleen in het donker naar buiten hoeven.  

 

Wij kijken uit naar een gezellig en sfeervol kerstdiner! 
Namens de kerstcommissie,  

 
Jeanine (HB 6) 

naar Inhoudsopgave 
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Nieuwjaarsconcert 

 

In het nieuwe jaar zal er ook weer een nieuwjaarsconcert plaats vinden op de eerste vrijdag na de Kerstvakantie. Iedere klas 

zal zijn muzikale talent ten gehore brengen. We kijken weer uit naar een groot aantal diverse optredens. Omdat we al met de 

hele school in de hal zitten, is het helaas niet mogelijk om te komen kijken. Foto’s en filmpjes kunt u natuurlijk wel achteraf 

terug zien. 

Met hartelijke groet, 

Jeanine 

HB 6 
 

naar Inhoudsopgave 

 

Intern begeleider 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Stefanie Koedam – van der Wijngaart, met ingang van eind november de nieuwe 

intern begeleider (IB-er) op school. Ik ben hier pas eind november gestart, omdat wij in juli de 
trotse ouders van een zoon geworden zijn. U kunt mij voornamelijk op maandag, dinsdag en 

vrijdag op school vinden.   

 

Sinds 2006 ben ik werkzaam voor Stichting Klasse. Op SBO Het Avontuur en OBS De Venen als 

groepsleerkracht en op OBS ’t Palet als intern begeleider. Tijdens mijn studie IB heb ik voor de 

specialisatie meer/hoogbegaafdheid gekozen.  

 

Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop op een prettige samenwerking met u als 
ouders. Kom gerust even langs om kennis te maken.   

 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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