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Feesten in december 
We kijken terug op een geweldig feest met de Sint en nu op naar de Kerst.  

 
Kerst vieren op school 

Ook dit jaar wil de Oudervereniging voor de kinderen iets leuks 

organiseren voor de Kerst. Gezien de huidige maatregelen zal 

dit niet het traditionele Kerstdiner zijn. We wachten de 

ontwikkelingen even af en zorgen dat we snel kunnen 

schakelen, zodat we toch voor de kerstvakantie nog iets leuks 

kunnen organiseren voor de kinderen. Voorafgaand zullen wij u 

via de Parro-app informeren.  

In de Parro-app stond dat de kinderen op 23 december om 

12:00 uur vrij zouden zijn en dan om 17:00 uur Kerstdiner 

zouden hebben. Gezien de huidige maatregelen gaat dit niet 

door. Op donderdag 23 december hanteren wij dus ook de 

normale schooltijden.  

Samen en betrokken aan de slag voor een gezellige Kerst voor iedereen 
In alle klassen gaan de kinderen iets maken voor ouderen in het dorp, dit kan een kerstkaart 
of een creatieve knutsel zijn. Wij hopen op deze manier ook de ouderen in onze 
gemeenschap wat Kerstvreugde te brengen is deze soms lastige coronatijd. 

 

 

 

 

 



Studiedag 6 december 2021 
Afgelopen maandag was er weer een studiedag. Dit keer anders dan normaal voor de 
teamleden, want vanwege de huidige maatregelen moest dit online.  

 
Samen zijn we aan de slag gegaan met de thema's: 
 
-doelgericht werken; 

-betekenisvol thematisch onderwijs in de onderbouw; 
-een verdieping in het thematisch werken met Leskracht in de 
midden-bovenbouw en 
-samenwerking en een professionele cultuur waarbij je elkaars 
expertise en talenten optimaal inzet 
 
 

 
Kindcentrum de Startbaan in ontwikkeling 

Onze samenwerking met SKA komt steeds een beetje dichterbij. 

Inmiddels heeft Ska ook een plekje gekregen op onze website! 
https://destartbaansoesterberg.nl/nieuwsberichten/kindcentrum-
de-startbaan-vanaf-januari-2022/ 
 
https://destartbaansoesterberg.nl/opvang/ 

In januari zal SKA gaan verbouwen in de lokalen waar zij gebruik 
van gaan maken. In de tweede week van de Kerstvakantie gaan 
ze wel al open voor alle kinderen die aangemeld zijn. Ze zullen de 

eerste dagen gebruikmaken van de ruimtes waar nu alleen de 
school zit. Maandag 10 januari zullen de nieuwe ruimtes in ons 
Kindcentrum af zijn en kunnen de kinderen daar lekker gaan 
spelen en ontdekken. 

 
Denktank 2  

Op woensdag 15 december om 20:00 uur is er weer een online denktank. Alle ouders 
mogen tijdens een denktank meedenken/ feedback geven en ideeën delen over een 
bepaald thema. Vorige keer hebben we het thema educatief partnerschap besproken. Dit 
keer gaan we het hebben over de beleidspijler: duurzame wereldburgers. 

  

https://destartbaansoesterberg.nl/nieuwsberichten/kindcentrum-de-startbaan-vanaf-januari-2022/
https://destartbaansoesterberg.nl/nieuwsberichten/kindcentrum-de-startbaan-vanaf-januari-2022/
https://destartbaansoesterberg.nl/opvang/


Onderwerpen die passen bij dit thema:  
-KWINK, burgerschapslessen, levensbeschouwing. duurzaamheid op school, buitenwereld 
naar binnen halen, schone en veilige omgeving  
 

Opgeven kan via de Parro-app en deelnemen kan via deze link: 

https://meet.google.com/pnv-ysjx-nnw 

 

 

TVO 
Wij willen alle ouders die hebben meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek hartelijk 
bedanken. Wij gaan samen met de MR de resultaten analyseren en kijken wat we al goed 

doen én wat er beter kan. In een volgende nieuwsbrief zullen wij hierover meer met u delen. 
 
We delen nu alvast met trots het rapportcijfer: 8,1 
 

 
Groep 1-2 a 
De kinderen van groep 1/2A hebben weer genoten! Gelukkig hoefden we niet lang te 

wachten tot Sinterklaas en zijn Piet ons konden ontvangen. We zijn allemaal met een mooi 

kleurboek naar huis gegaan. De juf kreeg een roze kleurpotlood, maar dat bleek van chocola 

te zijn! Dat moet de chocopiet wel zijn geweest.  

Verder hebben we heerlijk gewerkt tijdens het Sinterklaascircuit, met kleien, cadeautjes 

versieren, schrijfpatronen, een piet knutselen en het pepernotenspel. Ook de 

sinterklaasbingo was een groot succes. Met een cadeautje in de hand en pepernoten in de 

buik zijn we allemaal weer tevreden naar huis gegaan! 

Groep 1/2b 
Wat een feestweek hebben we gehad met het bezoek van Sint en zijn Piet op school en wat 

zijn we verwend met alle mooie cadeautjes. De Sint vond de ridderhelmen en jonkvrouw 

mutsen heel mooi, hij zei dat het leek alsof hij terug in de tijd was. Na het bezoek van Sint 

hebben we een groot spelcircuit gedaan waarbij we leerden tellen en mooie schrijfpatronen 

hebben gemaakt. Na een extra lang weekend, kwamen de kinderen dinsdag in een volledig 

in Kerstsfeer gehulde school terug. We hebben samen de boom versierd en zijn begonnen 

met het knutselen van onze eigen mini kerstboom. 

https://meet.google.com/pnv-ysjx-nnw


 
Groep 3 
Vorige week kwam Sinterklaas op bezoek. Hij had geslapen op school en wist veel over de 

klas te vertellen. 's Middags toen Sinterklaas weer weg was hebben we een discofeestje 

gehouden, waar we lekker veel konden dansen en zingen. Nu is de klas alweer mooi 

versierd voor de Kerst en kunnen we weer lekker verder dansen en zingen op de 

Kerstliedjes. 

 

Groep 4/5 
Wij hebben samen een Sinterklaasquiz gespeeld waarbij de 
kinderen pepernoten konden verdienen. Liedjes raden, 
Sintwoorden spellen en lastige vragen over de Sint 
beantwoord. Daarna mochten we stoomboten bouwen, 
Sintknutselen of lekker tekenen. Na de pauze mochten we op 
bezoek bij Sinterklaas. Hij had voor ons als klassencadeau 
wel 6 nieuwe ballen! 
 
Een paar kinderen uit de groep hebben een 
toneelstukje laten zien aan de Sint over 

Ozosnel. Daarna hebben we samen het lied 
Sint Swingt gezongen voor de Sint. Van de 
Piet kregen we een hele zak pepernoten 

voor in de klas.  
 
Na de lunch mocht groep 4 kiezen (bouwen, tekenen of knutselen) en heeft 
groep 5 de zelfgemaakte surprises uitgepakt. Superleuk en gezellig. 
 

  
Groep 6/7 
Donderdag 2 december hebben we Sinterklaas gevierd! Wat was het weer een gezellig 

feestje! In groep 6/7 hebben we een spel gespeeld waarbij de groep werd verdeeld in vijf 
groepjes. Het spel bestond uit vijf rondes waarbij pepernoten verdiend konden worden als je 
de vraag het snelst goed had beantwoord. Elke ronde was een andere activiteit, zoals: 
liedjes raden, raden wat een ander tekent, verboden woord en spellen. Na elke ronde werd 

er gekeken welk team de meeste 
pepernoten had verdiend en dat team mocht 
dan hun surprise uitpakken. Wat hebben de 
kinderen allemaal goed hun best gedaan en 
wat zijn we goed verwend!  
Natuurlijk mochten we ook nog even bij 

Sinterklaas en Piet langs. Daar heeft de 

groep een lied voor ze gezongen en hadden 

Sinterklaas en Piet een gedicht voor de 

groep voorgelezen. 

 

 

 



Groep 7/8  
In groep 7/8 hebben we natuurlijk ook Sinterklaas gevierd. Er zijn mooie surprises gemaakt, 

we hebben een heel leuk spel gespeeld (pepernotenspel) waarbij de meisjes met 2 

pepernoten verschil hadden gewonnen.  

Bij het bezoek aan de Sint hebben we liedjes gezongen, en trad K6 op met O ya le le. Sint 

en Piet deden vrolijk mee met het optreden.  

Verder hebben we in groep 8 spannende verhalen geschreven over de tijd van de Vikingen. 

Iedereen heeft er erg zijn best op gedaan en het waren dan ook stuk voor stuk thrillers om te 

lezen. Ook zijn er tekeningen bij gemaakt. Een paar daarvan zie je hieronder: 

 

 Deze leerling gaat binnenkort starten: Moana 

Welkom! Wij wensen jou een fijne en leerzame tijd toe bij ons op 

school!   

 

Belangrijke data (ook te vinden in de Parro-app) 

14 december Leerlingen uit groep 1/2 zijn vrij vanaf 12.45 uur i.v.m. 
studiemiddag kleuterleerkrachten 

15 december Denktank 2 online om 20:00 uur 

24 december Om 12 uur start de Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn vanaf 

die tijd vrij! 

25 december t/m 9 januari  Kerstvakantie 

5 januari Juf Daisy jarig 

10 januari Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij! 

 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 17 januari 2022. 


