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Agenda december 
2 december: Sinterklaas op 
school 

6 december: Hulpavond 
Kerstversieren 

9: Paarse vrijdag 

14: Adventsviering 

21: Kerstviering 

22: Opruimochtend 

23: Start Kerstvakantie 

9 januari: 1e schooldag 2023 

 

 

 

 

 

 

‘t Zonnewieltje 
                                                                         
Kerst 
Nadat de 
afgelopen 
week volledig 
in het teken 
stond van 
Sinterklaas is 
inmiddels de 
Kerstsfeer 
volledig 
voelbaar. 
 
Dinsdagavond 
hebben we de school versierd en ‘s morgens zijn er in het hoofdgebouw 
en het grijze gebouw levende kerststalletjes te bewonderen; hierin 
staan kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Er staat ook dagelijks een koortje 
bij met leerlingen van de groepen 5 t/m 8, die allerlei kerstliedjes 
zingen. 
Heel fijn om de dag in deze sfeer te beginnen. 
 
Uiteraard besteden we de komende weken heel veel aandacht aan de 
kerstgedachte. 
Alle kinderen gaan een speciale kerstkaart maken voor het 
ouderenfonds, volgende week hebben we een speciale adventsviering, 
op 20 december gaan de groepen 5 t/m 8 naar een speciaal 
kerstconcert in de schouwburg en op woensdag 21 december hebben 
we de hele dag onze kerstviering.  
Op deze dag zullen een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een 
kerstmusical opvoeren voor alle kinderen en ’s avonds hebben we 
natuurlijk het kerstdiner. 
Na het kerstdiner gaan we met alle kinderen gezellig allerlei kerstliedjes 
zingen. Ook alle ouders/verzorgers kunnen hierbij weer aanwezig zijn.  
Jullie zijn van harte welkom om van 18.10 uur tot 18.30 uur mee te 
genieten van dit bijzondere moment; warme chocomel en glühwein 
staat dan klaar. 
Op deze avond zullen er ook spaarpotjes staan; we hopen op een mooie 
bijdrage voor ons adoptieaapje Seine.  
 
We kijken uit naar de komende weken, waarin de verbinding en het 
zorgen voor elkaar centraal staan in de school. 
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Paarse vrijdag  
Vandaag was de school even helemaal paars gekleurd. Niet alleen door 
de paarse vlaggetjes, maar ook door het feit dat heel veel kinderen 
paarse kleding aangetrokken hadden. 
 
We willen met het vieren van paarse vrijdag aandacht besteden aan het 
belang van jezelf kunnen zijn en gelukkig te zijn met wie je bent. 
 
Naast dat we de school vandaag paars hadden versierd zijn er 
verschillende activiteiten geweest, zoals: het voorlezen uit het 
prentenboek "Storkie viert een feestje," we hebben aandacht besteed  
aan de gedichten van kinderboekenschrijver Pim Lammers en in 
sommige groepen is  De Grote Paarse Vrijdag Spelshow (met voormalig 
Kinderen voor Kinderen presentator Ridder van Kooten) bekeken. 
 
Het was vandaag een gezellig feestje, want jezelf zijn hoort tenslotte 
een feestje te zijn. 
       

 
                                                                            
Kleding gezocht  
Soms gebeurt er op school weleens een klein ongelukje, waardoor de 
kleding van een kind vies kan worden. 
Het is fijn dat we dan wat reservekleding op school hebben, zodat een 
kind even iets anders kan aantrekken. 
We zijn op zoek naar joggingbroeken en wat andere wijde kleding in de 
maten 146, 152, 158 en 164. 
Mocht u oude kleding over hebben dan ontvangen we deze graag; u 
kunt dit inleveren bij juf Mariska (Koeienstal groep 5/6, grijze gebouw). 
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Bijzondere lessen 
groepen 3 en 4 
Meester Peer is 
gespecialiseerd in het geven 
van wetenschap en techniek 
en beeldende vorming. Vorig 
schooljaar is hij gestart met 
het geven van wetenschap 
en techniek aan de groepen 5 
t/m 8; deze lessen vinden 
ook momenteel weer plaats. 

Dit jaar is Peer ook gestart 
met het geven van lessen 
beeldende vorming aan de 
groepen 3 en 4. Hieronder vinden jullie wat informatie over de 
lessenserie “Monsters in de school”: 

Wellicht is het u 
opgevallen dat op school 
monsters rondlopen. Nee, 
geen schoolgaande 
kinderen, maar monsters 
van karton. 
Meester Peer geeft Kunst 
& Technologie lessen aan 
groepen 3 en 4. Deze 
kinderen worden 
uitgedaagd om van 
kartonnen dozen een 
monster te maken die 
groter is dan zichzelf. Met 
speciaal 
kindergereedschap kunnen 
zij zagen, rillen en 
schroeven. Een uur lang 
werd zeer hard gewerkt en 
onderzocht hoe je een 

heus monster kunt maken. Tegen het eind van de les wordt de klas in 
een spookhuis veranderd en kunnen de kinderen zelf het griezelen 
ervaren. Zonder twijfel hebben de kinderen nieuwe vaardigheden 
geleerd en heel veel plezier gehad. 
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