
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   
                    Nieuwsbrief vrijdag 25 november 2022  

Terugblik afgelopen periode 
De weken gaan snel en we doen veel leuke en leerzame dingen. Hieronder een paar foto’s 
van activiteiten uit ons Kindcentrum, zoals: muffendag, thema-activiteiten en de ouder-kind 
inloop. 

 

Dankzij de hulpouders en de ouders van de Oudervereniging is de school nu ook weer 

prachtig in Sinterklaassfeer. Ook mochten alle kinderen deze week hun schoen zetten! 

Ruilavond decembercadeaus 
Één van de ouders van de Startbaan had het mooie idee om een ruilavond voor 
decembercadeaus te organiseren. Heel erg mooi om te zien dat er heel veel prachtige 
spullen zijn gedoneerd. De spullen die tijdens deze avond in november niet meegenomen 
zijn, hebben we gedoneerd aan de Weggeefbasis Soesterberg. Op die manier kunnen zij ook 
kinderen uit het dorp blij maken.  
 
Vooruitblik decembermaand 
Sinterklaasfeest 
Vrijdag 2 december komt Sinterklaas bij ons op school langs. We starten die dag gewoon in 
onze eigen klas en rond 8.45 uur komt de Sint. Mocht u de Sint ook willen zien, dan kunt u 
buiten op het schoolplein wachten bij de heg. We gaan er samen een feestje van maken!  Op 
maandag 5 december zijn alle kinderen vrij om even bij te komen van al dat 
Sinterklaasplezier en heeft het team een studiedag. 
 

Vanuit ons Kindcentrum 



 
Kerstperiode 
Op woensdag 7 december wordt de school helemaal in de Kerstsfeer omgetoverd door 
hulpouders. Opgeven om te versieren kan natuurlijk nog steeds via de Parro-app. Vanaf 8 
december gaan we ook starten met een actie voor een goed doel. We gaan samen proberen 
om zoveel mogelijk houdbare producten te verzamelen voor de Weggeefbasis Soesterberg.  

 
Samen Kerst vieren 
Op donderdag 22 december zijn alle 
kinderen om 12:30 uur vrij en gaan we ’s 
avonds allemaal weer naar school. De 
kinderen hebben die avond een 
kerstdiner in hun eigen klas en voor u als 
ouders/verzorgers is er een hapje en 
een drankje in de speelzaal. Deze avond 
zal zijn van 16:45 uur tot 18:45 uur. Meer 

informatie hierover ontvangt u in december. Vrijdag 23 december gaan we nog een ochtend 
naar school om de periode samen af te sluiten en dan begint om 12:30 uur de Kerstvakantie. 
 
Werkgroep groen 
De ouders van de werkgroep groen zijn op de achtergrond druk met het maken van plannen 
om het schoolplein te vergroenen. Binnenkort komt er een centrale plek in de hal waar 
iedereen ideeën voor het schoolplein achter kan laten. Al deze ideeën kan de werkgroep 
gebruiken bij het uitwerken van de plannen. 
 
Denktank 
Volgende week  (29-11) om 20:30 uur is er weer een online denktank. Tijdens deze online 
sessie kunt u meedenken over het beleidsthema educatief partnerschap. We gaan het 
hebben over de communicatie, de nieuwe opzet voor het portfolio en de ouderbetrokkenheid. 
Opgeven kan via de Parro-app! 

Nieuws van de peuters  
Bij de peuters zitten we inmiddels middenin het thema kabouters en reuzen. Dat heeft 

natuurlijk alles te maken met de herfst, maar 
gaat vooral om groot en klein. Wij zijn 
ondertussen grote experts geworden op het 
gebied van groot en klein, zoals te zien is op de 
foto's. We hebben spullen verzameld en die 
gesorteerd, onszelf gemeten en veel geknutseld 
met groot en klein.   
 
Uiteraard zijn we ook bezig met Sinterklaas en 
we spelen volop met de stoomboot. We hebben 
een heleboel pieten, Ozosnel en Sinterklaas, 
allemaal door Tanja geverfd. Daar zijn we o-zo-

blij mee!  
  
Groep 1-2  
De afgelopen periode hebben we een start gemaakt met het thema feest, met als 

spetterende opening de Muffendag. We hebben zelfs een verjaardagsliedje in het Frans 

gezongen! Naast de huishoek stond de feestwinkel. Hier konden we alle spullen "kopen" die 

je nodig hebt om je huis feestelijk te versieren of de ingrediënten voor een taart. Betalen kon 

alleen per pin met de smartphone, natuurlijk. Gelukkig hadden de muffen ook muntjes en 

Vanuit de groepen 



bleek betalen met muntgeld ook mogelijk. Doelen die we behaald hebben, zijn het tellen van 

hoeveelheden tot 5 (groep 1) en tot 20 (groep 2). Bijvoorbeeld door de boodschappen (of 

muntjes) te tellen of de taart in een eerlijk aantal stukken te verdelen.  

Het Muffenfeest was nog niet voorbij of de Sint kwam het land al binnen. De winkel maakte 

plaats voor een inpaktafel waar de pieten al heel druk bezig zijn met het verzorgen van de 

cadeautjes. Er worden gedichten geschreven (het taaldoel: rijmen) en van de ingepakte 

pakjes worden prachtige bouwwerken gemaakt (het rekendoel: komt los van het bouwen van 

stapels en kan een bouwwerk nabouwen van het platte vlak). 

In de speelzaal hebben we pakjes over het dak (beweegdoel: balanceren) in de schoorsteen 

gemikt (beweegdoel: gooien en vangen) en dansen we op de pepernoten Samba. Om de 

muffen niet helemaal dol te maken, doen we ook af en toe een lesje yoga erbij. In deze 

periode is een gewone dag soms al spannend genoeg. We zijn helemaal voorbereid op het 

Sinterklaasfeest 2 december en zullen ons daarna storten in de kerstsferen. Mocht u het leuk 

vinden om een mooi kerstverhaal te komen voorlezen, dan horen we dat graag!  

Groep 3  

In groep 3 hebben we de afgelopen periode weer veel letters geleerd. Nog even en we 
kennen ze allemaal. Ook zijn we begonnen met het uitrekenen van plus- en minsommen 
onder de 10. 
 
Ter voorbereiding op de muffendag hebben de kinderen boodschappenlijstjes gemaakt. Dit 
hebben ze in tweetallen gedaan en daarna hebben we 1 grote lijst gemaakt. Op de 

boodschappenlijst moesten we wel goed rekenen, want we moesten wel genoeg hebben 
voor 73 personen. Op de dag zelf moesten de kinderen nog meer rekenen, want we moesten 
koekjesdeeg maken en dan kan je niet zomaar alles bij elkaar gooien. Al met al is er dus veel 
gerekend, voordat de muffendag begon. 
 

 
Heeft u onze wensboom al gezien in de klas? De 
kinderen mochten allemaal een wens voor zichzelf 
opschrijven en die hebben we in de boom 
gehangen. 

 
 
 
 
 



 Groep 4  
In groep 4 zijn we nog druk met het thema ‘De wereld viert feest’. We zijn gestart met de 
‘Hiep-hiep-hoera feesten’, zoals verjaardag, geboorte en het Chinees Nieuwjaar. Hierbij de 
kinderen mooie draken geknutseld, ze hebben uitnodigingen gemaakt en in de gang zijn de 
geboortekaartjes van de kinderen te bewonderen. We zijn nu gestart met de ‘Ik-vind-je-lief 
feesten’. Vorige week hebben Valentijnsdag behandeld en deze week Vader- en Moederdag 
en het bruiloftsfeest. De kinderen leren hierbij dat over de hele wereld feest gevierd, maar 
dat veel landen dit op een andere manier doen en ook niet altijd op dezelfde datum. Ook 
kijken we naar de geschiedenis van het feest, waar en wanneer is het feest ontstaan en 
waarom. De kinderen zijn heel betrokken en vinden het leuk om te weten hoe andere landen 
de verschillende feesten vieren.  

 
Groep 5-6  
We zijn na de herfstvakantie gestart met het tijdvak Wereldoorlogen (1900 – 1950). Naast 
dat we het over de Eerst Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben, leren we ook 
veel over diverse kunstenaars. Zo hebben we het gehad over Theo van Doesburg, Gerrit 
Rietveld en Piet Mondriaan en de stijl die zij hanteerden. We hebben de Rietveld stoel 
bekeken en ook de schilderijen van Piet Mondriaan. De kinderen hebben geleerd dat de stijl 
van die tijd bestond uit primaire kleuren: rood, blauw en geel. Later kwamen hier de ook niet-
kleuren bij: zwart, wit en grijs.  
 
Als creatieve verwerkingsopdracht hebben de kinderen zelf een Pietje Mondriaan gemaakt. 
Iedere leerlingen heeft verschillende sjablonen gehad, waarop zij zelf horizontale en verticale 
strepen moesten zetten. Hierdoor ontstonden er verschillende formaten rechthoeken. Deze 
vakken hebben de kinderen met de primaire kleuren en niet-kleuren: zwart en wit geverfd. 
Tot slot hebben ze de sjablonen uitgeknipt en Pietje Mondriaan in elkaar gezet.  

 

Groep 7-8 Bij ons in de klas zijn we met een nieuw blok begonnen bij muziek. We leren in de 
groep van alles over EDM, electronic dance music. We leren hoe een liedje wordt 
opgebouwd met verschillende sporen. We leren hoe er een build up zit in een liedje, voordat 
je de drop hoort. De leerlingen zijn nu zelf bezig om een liedje op te bouwen met behulp van 
een componeertool. Ze zijn erg enthousiast en sommigen zijn er thuis ook mee aan de slag 
gegaan.  
 



BSO 
Bij de BSO!  
Bij de BSO knutselen we heel wat af: een vlaggenlijn, een stoomboot, 
tekeningen voor de muffendag: we hebben het er altijd maar druk mee. 
Sinds de ruimte anders is ingericht zijn we sowieso heel druk, want het 
spelen van spelletjes is nu toch net iets leuker geworden. Wist je 
trouwens al dat we een techniek-hoek hebben waar je kunt zagen en 
timmeren? Met begeleiding en alleen voor 7+, maar wat is die hoek 
gaaf! Daarnaast hebben we zelf genoeg fantasie om de tijd door te 
komen: buiten maken we een restaurant in de zandbak, inclusief bezorgdienst en 
nummertjes. Of we spelen superhelden en zorgen dat het veilig blijft buiten. Binnen spelen 
we schooltje of maken we een sushi-restaurant. Altijd genoeg te doen!  
 

 
Themabezoek aan de bibliotheek over Mediawijsheid 
Vorige week woensdag zijn we met de klas naar de bibliotheek gegaan. 
We hebben het over mediawijsheid gehad. 
We hebben een quiz gehad op Kahoot. 
Daarna praten we wat er eigenlijk gebeurt als je de cookies accepteert.  
Uw wilt niet weten wat ze van u te weten krijgen. 

De app weet wat je leuk vindt en luistert u af. 
Als u een video liket krijgt u alleen maar video’s over dat 
onderwerp. 
Daarna speelde we een ganzenbordspel met opdrachten 
over mediawijsheid. 
We moesten allemaal opdrachten voltooien voordat je 
verder mocht. 
Het was super leuk toen we klaar waren, pakten we onze 
fietsen weer en gingen naar school.          
 

Hartelijke Groeten, 
Omar Azzouzi 
 
Pietengym! 

 
 
 
 



  

29 november  Denktank 2  

2 december  8:45 uur Sinterklaas komt aan op school 
14:15 uur opruimen Sintspullen  

5 december  Studiedag (alle leerlingen vrij)  

7 december  Versieren Kerst  

12 december  Ouder-kind inloop groep 1/2/3 van 08.30 tot 09.00 uur  

22 december  12:30 uur vrij 
’s avonds Kerstdiner in de klas en een borrel voor de ouders  

23 december  Opruimen Kerstspullen   
Alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur  

24-12 t/m 08-01   Kerstvakantie  

5 januari 2023 Daisy jarig 

9 januari 2023 Eerste schooldag in 2023 
11:45 uur les Idea voor groep 4 thema Gruffalo 

12 januari 2023 Ouder- kind inloop groep 1/2/3 van 08.30 tot 09.00 uur  
 

 

 
  

 
Kerstmarkt in Soesterberg 
https://www.soesterberg.nu/kerstmarkt-10-december/ 
  
Sylvester scholierencross   
Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich nog inschrijven voor de Sylvester scholierencross: 
https://forms.gle/yYgXxmJJg3TeJd1B8 
 
Naschoolse activiteiten bij ons: 

- Voor de woensdagmiddagactiviteit van 21-12-2022 is nog plek: 
https://forms.gle/2Cys3SCJdbNwYNwN8 
 

- Voor Kids love Craft op de vrijdagmiddag is ook nog plek: 
https://forms.gle/bBqLYrcNMd1ispuNA 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 23 december 
Fijn weekend! 

Belangrijke data 

https://www.soesterberg.nu/kerstmarkt-10-december/
https://forms.gle/yYgXxmJJg3TeJd1B8
https://forms.gle/2Cys3SCJdbNwYNwN8
https://forms.gle/bBqLYrcNMd1ispuNA

