
                                                                              
 

 
 

 
Nieuwsbrief vrijdag 23 december 2022 

 
 
 
 

Actie leerlingenraad voor de weggeefhoek Soesterberg 
Gisteren heeft de leerlingenraad een heleboel dozen met spullen ingepakt om naar de Weggeefhoek te 
brengen. Dankzij iedereen is het gelukt om heel veel spullen te verzamelen. Bedankt allemaal! 
 

 
 
Kerstkaarten voor de ouderen 
Samen is het ook gelukt om heel veel kerstkaarten te maken voor ouderen van het ouderenfonds én ouderen 
in Soesterberg! 
 
Terugblik denktank educatief partnerschap 
Afgelopen periode was er weer een denktank waarbij verschillende ouders op een hele actieve en 
constructieve manier hebben nagedacht over het thema educatief partnerschap. Onze visie op EP (educatief 
partnerschap) is: 
 
“Educatief partnerschap bij STEV betekent: goede contacten en informatiedeling met alle (educatief) partners 

rondom elke leerling, gericht op het gezamenlijk creëren van een optimale leeromgeving en ontwikkeling. De 

samenwerking met ouders/verzorgers vormt een belangrijke basis om kwalitatief goed en passend onderwijs 

te realiseren.” 

 

Tijdens de denktank is er onder andere nagedacht hoe ouders/ verzorgers kunnen bijdragen binnen ons 
kindcentrum. U bent als ouder/ verzorger heel erg belangrijk en waardevol en samen kunnen we meer dan 
alleen! Wij hebben als team enorm genoten van het kerstdiner en de kerstborrel! Dit is een goed voorbeeld, 
want dankzij de hulp van alle hulpouders en dankzij alle lekkere hapjes die thuis gemaakt zijn, was dit een 
groot succes! 

 

Vanuit ons Kindcentrum 



 
Goede voornemens 2023 
Op moment dat iedereen een paar keer per jaar meehelpt,  maken we er samen weer een zeer sprankelend 
schooljaar van! Wij willen alle ouders vragen om allemaal minimaal twee keer per jaar bij te dragen. Dit kan 
op heel veel verschillende manieren! Na de vakantie kun je inschrijven op een lijst met ideeën (beneden in de 
gang), maar je kunt natuurlijk eigen ideeën aandragen! We kijken uit naar een volle lijst met ideeën. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gezond Kindcentrum 
We kijken allemaal uit naar een gezellig, gezond en leerzaam nieuw jaar. En tijdens de laatste studiedag zijn 
we ook bezig geweest met het thema gezond. Wist u dat ieder kind minimaal een uur per dag moet 
bewegen? Tijdens de studiedag hebben we geleerd over een dynamische schooldag. Door stilzitten af te 
wisselen met bewegen, helpen we kinderen enorm. Uit onderzoek blijkt dat een beweegmoment voorafgaand 
aan de schooldag heel erg helpend is voor kinderen. Lopend, op de step of met de fiets naar school kan er al 
voor zorgen dat je een lekker beweegmomentje hebt, voordat we gaan starten in de klas. Natuurlijk zorgen we 
onder schooltijd ook voor beweegmoment en afwisseling, maar die keuze in de ochtend kan al heel 
betekenisvol zijn voor uw kind/ uw kinderen! 
 
Naast voldoende beweging is gezonde voeding natuurlijk ook belangrijk. Wij zijn er inmiddels achter gekomen 
dat dit best een lastig thema is. Wat is er nu eigenlijk gezond? En mag je dan helemaal nooit meer iets 
ongezonds? Dit gaan we verder onderzoeken, zodat wij hier ook een duidelijk beleid over kunnen opstellen. 
Wel willen we iedereen vragen om in het nieuwe jaar echt goed na te denken over de traktaties. Als er iemand 
jarig is, staat het kind centraal (en niet de traktatie). Het moet een feestelijk moment zijn voor uw kind. Het is 
de bedoeling dat het echt een kleine traktatie is.  
 
Reminder: Jeugdfonds sport en cultuur 
Te weinig geld voor zwemles, een sportclub of creatieve les?  
Wil je kind graag op zwemles, voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er 
thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  
Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de 
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.  
Hoe werkt het?  
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is Saskia van de administratie bij 
ons op school;  
2. De intermediair doet, na het invullen van het formulier, een aanvraag;  
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;  
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind 
op les wil;  
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld. Let 
op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.  
 
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar 
www.samenvoorallekinderen.nl 

 
 

SLG/KDV 
Tijdens de donkere dagen voor kerst hebben wij ons binnen prima vermaakt. 
Gezellig tijdens het kringgesprek kerstliedjes zingen en we gebruikten onze 
muziekinstrumenten volop. Klingklokje klingelingeling was wel de favoriet en 
werd meerdere malen aangevraagd. 
 
Het thema was groot en klein en daar werd goed naar gekeken bij het 
knutselen. Meerdere Kerstknutsels werden versierd van groot naar klein en ook 
hebben de kinderen een leuk kerststerretje gemaakt om thuis in de boom te 
hangen. 
 
De mooie kerstboom met lichtjes die in de ruimte van de kinderdagverblijf staat, 
werd versiert door de kinderen. Het is dan ook zo gezellig dat de kinderen ook 
gaan vertellen dat er thuis ook een kerstboom staat en dat ze die samen met het 
gezin hebben versierd. 
 
De peuters hebben samen met de kleuters genoten van het kerstdiner in de 
klas!  
 

Vanuit de groepen 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/


Groep 1-2 

In groep 1/2 hebben we weer veel gedaan de afgelopen periode. Na de 

muffendag zijn we overgegaan op het Sinterklaasfeest, de Sint is langs 

geweest in de klas en alle kinderen kregen een mooi cadeau. De huishoek is 

omgetoverd in een echt pietenhuis met een eigen inpaktafel! 

Na het sinterklaasfeest zijn we overgegaan op het Kerstfeest. We hebben het 

Kerstverhaal behandeld in de klas, we hebben Kerstliedjes gezongen en we 

hebben zelfs een levende Kerststal gemaakt. In de huishoek zijn de kinderen 

bezig geweest met het voorbereiden en uitvoeren van een heus Kerstdiner! 

Groep 3  

In groep 3 is weer hard gewerkt de afgelopen periode. Na de vakantie leren 

de kinderen de laatste 2 letters. Daarna gaan we vooral oefenen met sneller 

lezen, moeilijkere en langere woorden lezen, maar ook gaan we oefenen met begrijpend lezen. Met rekenen 

hebben we al de eerste plus- en minsommen gemaakt en zijn we druk aan het oefen met heen- en terugtellen 

tot 100. Ook gaan we weleens springen naar getallen met sprongen van 10 en hupjes van 1. 

Met het thema "Wij vieren feest" hebben wij veel over verschillende feesten geleerd. Ook hebben we het 

erover gehad, dat niet iedereen dezelfde feesten viert en dat ook niet iedereen het feest op dezelfde manier 

viert. 

Groep 4 
Wat is er hard gewerkt in groep 4 de afgelopen maanden. Met schrijven hebben de leerlingen nu alle 
hoofdletters geleerd en hebben ze allemaal een vulpen gekregen. Dat gaat al erg goed! Met rekenen zijn we 
al bezig met de plus- en minsommen t/m 100. We hebben geoefend, geoefend en nog eens geoefend, maar 
het is gelukt. Het werkblad is te vinden met een mooie sticker in het portfolio.  
 
Met Leskracht hebben we het thema ‘De wereld viert feest’ afgerond. Na de 'hiep-hiep-hoera-feesten' en de 
‘ik-vind-je-lief-feesten', zijn we verdergegaan met de 'heilige feesten'. We hebben het eerst gehad over het 
Holi-feest, daarna Suikerfeest en we zijn geëindigd met Kerstmis. De leerlingen hebben geluisterd naar het 
Kerstverhaal en daarna in twee- of drietallen een stukje van het Kerstverhaal getekend. Na de Kerstvakantie 
starten we met een nieuw thema.  
 
 

 
 
Groep 5-6  
Daar waar we het grootste deel van de periode over de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en het 
over de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben gehad, lag de focus de laatste twee weken op 
Kerstmis en wensen.  
 
Zo heeft de groep het samen met meester Ismaël het gehad over de zeven wereldwonderen, dankbaarheid 
en wensen. Samen met meester Ismaël hebben ze besproken wat zij onder wensen verstaan, en wat ieder 
doet om zijn of haar wens uit te laten komen. Want dat doet ieder op zijn eigen manier.  
 
Naast Leskracht en de STEVig lessen, moest er ook nog gewerkt worden aan rekenen, taal, lezen en 
spelling. Groep 5 is met rekenen hard bezig geweest met het leren van de lengtematen millimeters, 
centimeters, decimeters en meters. Bij groep 6 stonden grotere deelsommen centraal zoals: 372:6 en 
5600:80.  



Groep 7-8  
 
In groep 7/8 zijn er een paar fanatieke dammers, en toen de meester voorstelde om een damtoernooi te 
spelen in de klas, gaven 19 leerlingen zich op! Elke dag werden er een paar potjes gespeeld, en verloor je, 
dan lag je er meteen uit. Op het moment van schrijven zijn we toe aan de halve finales. Grote spanning bij de 
halve finalisten!  
 
Verder is groep 7 erg druk geweest met het verschil tussen directe en indirecte rede. Tot in den treure is er 
geoefend om het onder knie te krijgen. Maar het is gelukt! In groep 8 hebben we het met spelling over lastige 
samenstellingen gehad, zoals viszaak, chipszak, lichtflits. Woorden waarbij je sommige letters bijna niet hoort. 
Ook hebben we woorden geoefend met een koppelteken, zoals auto-ongeluk en gala-avond.  
 
BSO 
Waren we nog maar net gewend aan de techniekhoek voor 7+, nu hebben we er op de bso ook nog een 8+ 

hoek bij! Een plekje waar de oudere kinderen –met goede 
afspraken- kunnen chillen en relaxen. We weten het niet zeker, 
maar we denken dat de grootste domino van heel Soesterberg 
in onze 8+ hoek is gebouwd! Verder zijn we natuurlijk veel bezig 
geweest met de feestdagen in december: pepernoten bakken, 
foute kersttruien knutselen en het spelletje zwarte magie. We 
letten samen met elkaar nu ook extra op het goed opruimen van 
de materialen zodat er niks stuk gaat of kwijtraakt. We zien dat 
de kinderen daar heel erg goed hun verantwoordelijkheid in 
laten zien.   
We gaan lekker door in de kerstvakantie en dan op naar 2023!  

  
Vanuit de woensdagmiddagactiviteit! 
Met de woensdagmiddagactiviteit kijken we terug op een 

heleboel leuke woensdagmiddagen. De dagen met gelukkig goed weer dat we op pad gingen naar het bos of 
de vijf schommels. Pietengym in de gymzaal, of hockeyen en voetballen op het plein. Het maken van pietjes, 
kerstbomen en kerststerren, het tekenen op muziek, de stopdans doen of de ‘bus’ instappen met een rol om 
je acteertalent te laten zien. Wij genieten er vooral van om te zien dat kinderen nieuwe vrienden maken en dat 
ze nieuwe dingen van elkaar leren, elke woensdagmiddag weer. We hebben de woensdagmiddagen dit jaar 
afgesloten met een bioscoopdagje in de gymzaal. Tot volgend jaar!  

Wil jij ook een keer meedoen op woensdagmiddag? Aanmelden 
kan nog: https://forms.gle/TdoEMLS3DNbYuYAU6 
   

 

Een terugblik van groep 5/6  
Groep 5/6 blikt terug op wat ze allemaal hebben geleerd en hebben gedaan.  

Kwink en Leskracht 
We doen soms Leskracht en Kwink .Ik vind het leuk om dat te doen. Kwink is een leerzame les daar leer je 
aardig zijn voor mensen. En helpen mensen en lief zijn voor mensen. En ook je gevoelens. En ook voor je 

https://forms.gle/TdoEMLS3DNbYuYAU6


zelf. Daar leer je ook doe rustig aan en blijf rustig en reageer niet op mensen. Je leert rustig blijven en stop 
zeggen als je iets niet fijn vind. En kwink heb je filmpjes. Dat is leuk maar leerzaam .En je kan ook opdrachten 
doen .Dat is leuk om dat te doen. 
 
Nu gaan we naar leskracht ik. Vind dat ook leuk om dat te doen. Daar leren we over de wereldoorlog. En ook 
nog andere dingen. Soms doen we ook de eerste wereldoorlog. En ook de tweede wereldoorlog .En soms 
doen we daar ook soms een quiz.  
Geschreven door Inaya uit groep 5 

STEVig 
Ik vind het fijn dat de leerkrachten van STEVig afwisselen bij elk geloof. We hebben nu de leerkracht Ismael. 
We zijn nu veel bezig wensen en met het islamitische geloof en met Allah. Er wordt vaak een verhaal 
voorgelezen en we doen opdrachten. We hebben het ook over Boeddha en het Christendom gehad. 
Geschreven door Elin uit groep 5 
 
Burgerschap: racisme 
Met burgerschap hebben we het over racisme gehad en we hebben geleerd dat iedereen gelijk is. Ook leerde 
we dat racisme strafbaar is en het is gewoon niet leuk. Waar je ook vandaan komt, iedereen is hier welkom. 
Geschreven door Saar uit groep 6 
 
Topografie 
We leren topografie van Nederland. In groep 6 gebruiken we daar atlassen voor. Dat is leuk om te leren. 
Groep 6 is vorige keer met de provincies aan de slag geweest. Nu zijn we bezig met het leren van de 
plaatsen.Topografie is heel leerzaam. En heel leuk om te leren. 
Geschreven door Vera uit groep 6 

 

 

Daan is in december bij ons op school officieel gestart. Deze leerlingen gaan 
na de vakantie wennen en/ of starten: Destan, Kyra, Seyyid en Cas. 

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

 
 
   
 
 

24-12 t/m 08-01 Kerstvakantie 

05-01-2023 Juf Daisy jarig 

12-01-2023 Ouder-kind-inloop groep 1-2-3 

25-01-2023 Denktank 3 

03-02-2023 Volgende nieuwsbrief 

 
 

 

 

Barnies springkussenfestival in de Banninghal 
https://barniesspringkussenverhuur.nl/festival-
2022?fbclid=IwAR3SFSoLm3FcoB5hsI2g6_q_TIdC11WkAW_APtZhBMqzVE31nxezEXBZBec 
 

Belangrijke data 

Nieuwe leerlingen 

Vanuit ons dorp 

https://barniesspringkussenverhuur.nl/festival-2022?fbclid=IwAR3SFSoLm3FcoB5hsI2g6_q_TIdC11WkAW_APtZhBMqzVE31nxezEXBZBec
https://barniesspringkussenverhuur.nl/festival-2022?fbclid=IwAR3SFSoLm3FcoB5hsI2g6_q_TIdC11WkAW_APtZhBMqzVE31nxezEXBZBec


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 3 februari 
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en op naar een sprankelend 2023! 
 


