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Agenda 
21 december Kerstdiner 

23 december Compensatiedag; Alle leerlingen  

 zijn vrij 

24 december t/m 

8 januari Kerstvakantie 

 

 
 

 
Handbalclinic Havas 
 

Op dinsdag 13 december kregen de groepen een 

handbalclinic. Voor deze clinic kwamen twee trainers van 

handbalvereniging Havas naar de gymzaal. 

Handbal is namelijk deze maand de sport van de maand 

bij de naschoolse sportlessen op het veldje georganiseerd 

door TIO/Brede School.  

 

De kinderen kregen in drie vakken onderdelen van het 

spel. Zoals: Scoren (gooien) op doel voor het keepervak. 

Leren overspelen naar teamgenoten. Gebruik maken van 

de 3-pas ritme. 

In de collage een aantal momenten van de lessen.  

 

Voor het tweede gedeelte van het schooljaar gaan de 

meesters Ernst Jaap en Niels (TIO) weer proberen de 

thema’s van buiten naar de gymles te krijgen! 

 
 
 
 
 
 
Verteltassen op de Architect 
 

Voor iedere groep is er een verteltas gemaakt door de 

verteltasgroep. In de tas is, naast het boek en materialen, ook 

een map aanwezig. Hierin staat een 

handleiding/gebruiksaanwijzing voor de tas. 

De tas gaat 1 keer per week op vrijdag met een leerling mee 

naar huis. De leerling mag de tas 1 week lenen.  

Op vrijdagochtend, voor half 9, wordt de tas ingeleverd bij 

Naomi (moeder van Guinny, gr. 8 en Deirdre gr. 1/2A).  

De tas wordt vervolgens gecontroleerd en kan ’s middags met 

de volgende leerling mee. 
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Groep 6 

Beste ouders en verzorgers. Deze week is het de beurt van groep 6 om zich voor te stellen. 

Wij hebben twee juffen. Op donderdag hebben we  les van juf Jenny en de rest van de week 

van juf Sibrich. 

 

Coöperatief leren 

We werken met coöperatieve werkvormen. Daarbij is het belangrijk samen te werken, goed 

naar elkaar te luisteren en te vertellen wat jij vindt belangrijk. Zaken als zelfvertrouwen, 

elkaar helpen en je houden aan afspraken zijn overkoepelende doelen. Dit heeft er aan 

bijgedragen dat we een fijne klas hebben en dat we elkaar helpen om hard te werken. 

 

Kerst 

Na de Sinterklaas (met spectaculaire surprises) 

stonden een dag later de kerstbomen alweer klaar. 

Daarbij hebben we mogen genieten van een 

bijzonder kerstverhaal (zie foto) en is deze weken 

een aantal kinderen stevig aan het oefenen met 

het kerstkoor. Die kunt u op vanavond 

bewonderen vlak voor het kerstdiner als ze 

optreden.  

Straks gaan we nog heerlijk van het gezamenlijke 

kerstdiner genieten, donderdag nog alles 

opruimen en dan lekker vakantie houden. Na de 

kerstvakantie beginnen al heel snel de cito-

toetsen. en we hopen dat veel kinderen in de 

laatste week zo nu en dan al spelend weer wat 

gaan oefenen, bijvoorbeeld de tafels. 

 
Vakantielezen 
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en aandacht besteed aan het lezen. 

Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. Natuurlijk kunnen 

er boeken geleend worden uit de openbare bibliotheek. Voor de kinderen van onze 

school is het ook mogelijk om boeken lenen van school.  

Voor elke vakantie mogen kinderen 1 boek lenen bij de 

bibliotheek op school. De boeken worden uitgeleend door 

de bibliotheekmedewerkers. Naast de boeken die zij voor 

het lezen in de klas lenen, lenen de kinderen dus 1 extra 

boek deze week. Het boek wordt in een tas mee naar huis 

genomen. 

 

Om het lezen van de boeken in de vakantie te 

bevorderen, kiezen de kinderen een opdracht die bij het 

boek gemaakt/gedaan kan worden. Na de vakantie 

leveren de kinderen de opdracht in bij de leerkracht. De 

kinderen lezen thuis dus een boek en maken 1 opdracht. 

De “producten” kunnen een plekje in de klas krijgen zodat 

andere kinderen kunnen zien wat hun klasgenoten gelezen hebben en op leesideeën 

gebracht kunnen worden. Ook is er voor de kinderen die dit gedaan hebben een 

presentje. 
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“Goed gedaan” les 7 
Na een welverdiende kerstvakantie gaan wij verder met een nieuw “Goed gedaan” thema. 

In de klas hangt de les als een agenda met de opdrachten, zodat iedereen dit goed kan zien. 

 

Les 7: ‘Druk, druk, druk’ 

Tv, games en internet maken de wereld 

van kinderen interessant maar ook erg 

groot en spannend. Kinderen moeten 

leren omgaan met al die informatie en 

indrukken. 

In de klas komt het volgende aan de 

orde: 

•  Akelige nieuwsberichten kunnen je 

ongerust maken. 

•  Van spannende films en games kun 

je onrustig worden. 

•  Stop met spelen of kijken als je te 

gespannen raakt. 

 

Tips voor thuis 

•  Let op of uw kind meekijkt naar uw 

tv-programma’s en of hetgeen hij 

daar ziet en hoort niet te spannend 

is. 

•  Praat daar dan met uw kind over en 

stel hem gerust. 

•  Weet naar welke tv-programma’s uw 

kind zelf kijkt en kijk af en toe mee. 

Dan kunt u er samen over praten. 

•  Zorg dat uw kind niet té veel 

indrukken opdoet via de tv en zijn 

energie kwijt kan door lekker buiten 

te spelen of bij een sportclub te 

gaan.  
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Het kost 153 dagen voordat water schoon is en het bij 

jou uit de kraan komt 

 
 
 
Waterweetje 

 

 
 

Wij wensen iedereen een leuke  

kerstvakantie, 
 fijne feestdagen en  

een gezellige jaarwisseling! 
 
 

 
Kerstboom leerlingen groep 6 
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