
 
  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 
2019.  
We hopen u hiermee te informeren over en te 
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn 
en/of plaatsvinden op onze school.  
 
Gods grootste Schat. 
Gods grootste Schat. 
Ze verwachtten Hem al eeuwen 
en plotsklaps was Hij daar, 
de wijzen uit het Oosten 
stonden tezamen klaar! 
 
Ze zagen aan de hemel, 
Zijn grote, heldere Ster 
en besloten Hem te zoeken 
ook al kwamen ze van ver! 
 
En ook de herders in het veld, 
gingen gezamenlijk op pad, 
toen de Engelen hen vertelden 
over Gods grootste Schat! 
 
En zo ging iedereen Hem zoeken, 
Die voorspeld was eeuwen her, 
opgeschreven door Profeten, 
bevestigd door een heldere Ster! 
 
Laten ook wij Hem nu gaan zoeken, 
Emmanuel, de Vredevorst, 
Hij stilt als grote Overwinnaar, 
ons verlangen, onze dorst. 
 
Hij laat Zich nu óók vinden, 
nee, niet in een kribbe of een stal, 
Gods grootste Schat troont in de Hemel 
vanwaar Hij spoedig komen zal! 
 
Belangrijke data: December 2019: 
05-12: Sinterklaasfeest (groep 1 t/m 4 ’s middags 
vrij) 
19-12: Groepen 1 en 2 ’s middags vrij. 
Groepen 3 t/m 8 om 14.30 uur vrij. 
19.00 uur: Kerstvieringen groepen 1 en 2 (met 
ouders/verzorgers) en groepen 3 t/m 8 (met 
leerkrachten). 
20-12: Groepen 1 en 2 vrij. 
12.00 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8. 
23-12-2019 t/m 03-01-2020: Kerstvakantie. 
 
 
 

 
 
Welkom. 
We verwelkomen Tijn, Aimée, Sarah, Annamijn en Boaz. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 
Inloopmorgen. 
Dit schooljaar houden we de inloopmorgens op verschillende ochtenden 
in de week. De derde inloopmorgen zal plaatsvinden op woensdag 30 
januari 2019 van 08.45 - 09.00 uur! Van harte welkom! 
De overige data: donderdag 28 maart 2019 en vrijdag 7 juni 2019. 

 
De Vreedzame School. 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op  
www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school. Zie hiervoor ook 
de aparte nieuwbrieven die u van ons ontvangt. 
 
Units groep 4-5.  
Met de Units zijn we in groep 4/5 begonnen aan een nieuw blok, 
‘Schatten van de aarde’. We kijken hierbij naar verschillende bijzondere 
natuurfenomenen. We onderzoeken aardplaten, vulkanen en 
onderzoeken hoe er heuvels zijn ontstaan in Nederland. Wat gebeurt er 
met magma dat de vulkaan uit komt? Hoe kan het dat steen uiteindelijk 
zand wordt? Door het maken van denkramen leren we om informatie te 
filteren en aan elkaar te koppelen. Natuurlijk maken we ook een 
creatieve verwerking, waarin we alles wat we hebben geleerd kunnen 
verwerken. In dit blok werken de kinderen uit groep 4 en 5 samen. Zo 
leren de kinderen uit hoe ze moeten samen werken met iemand die ze 
nog niet zo goed kennen. Ook leren de kinderen uit groep 5 hoe ze een 
kind uit groep 4 kunnen helpen. Kortom, het is een leerzaam jaar! 
 
Units groep 6-8. 
We werken deze periode over Egypte (en Afrika). Naast alle informatie 
uit de lessen werken de leerlingen aan een werkstuk.  
Er kon gekozen worden uit de volgende onderwerpen: 
Muziekinstrumenten uit Afrika, Nelson Mandela, Het leven in Afrika 
vergeleken met dat in Nederland, De Nijl, Piramides en Het 
woestijnklimaat.  
Hier wordt al hard aan gewerkt! 

 

 
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. De Sint en 
zijn pieten komen om 8.55 uur aan. Als u de aankomst van Sinterklaas 
mee wilt maken, bent u van harte welkom! 
 
De groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij! 
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Surprisetentoonstelling 
Dinsdagmiddag 3 december van 15.30 uur tot 16.00 
uur kunnen alle ouders en kinderen komen kijken naar 
de surprises die gemaakt zijn door de groepen 5 tot en 
met 8. 
 
Kerst. 
Op donderdag 19 december wordt om 19:00 uur in 
alle klassen een kerstviering gehouden. In de groepen 
1/2 zijn de ouders van de kinderen welkom om deze 
viering bij te wonen in de hal. De groepen 3 t/m 8 
vieren Kerst zonder ouders.    
Ter afsluiting (rond 20.15 uur) willen we samen nog 
enkele liederen zingen op het schoolplein. Wilt u als 
ouder(s)/verzorger(s) in een grote kring om de 
leerlingen heen gaan staan tijdens het zingen? 
Aansluitend is er koffie, warme chocolademelk en wat 
lekkers. 

De leerlingen van groep 1 en 2 
zijn op donderdagmiddag 19 
december a.s. vrij. De 
leerlingen van groep 3 t/m 8 
zijn op donderdagmiddag om 
14.30 uur vrij. 
 
Vrijdag 20 december a.s. is 
groep 1 en 2 vrij. Voor groep 3 
t/m 8 stamgroep start om 
12.00 uur de kerstvakantie. 

We hopen de leerlingen na de vakantie op 6 januari 
2020 weer in goede gezondheid te mogen 
verwelkomen. De school begint dan om 9.15 uur 
vanwege het nieuwjaarsontbijt van onze 
schoolvereniging.   

Kerst rond De Koepel.  
Ook dit jaar werken we als school weer mee aan de 
kerstexpositie “Kerst rond De Koepel”.  Op zaterdag 14 

december a.s. vindt tussen 
15.30 en 18.30 uur “Kerst 
rond De Koepel” plaats. Dit 
jaar is het thema “Samen”. 
Iedereen is dan van harte 
welkom om o.a. de 
kunstwerken van de 
leerlingen te bekijken.  
 
 
 
 

Alsnog even voorstellen… 
Ik ben Anne den Braber, 18 jaar oud en doe de 
opleiding Onderwijsassistente leerjaar 2. 
Ik ben in september begonnen met mijn stage, ik rond 
mijn stage af in de eerste week van februari. 
 

Ik loop 4 dagen in de week stage, 
op maandag zit ik op mijn eigen 
school, het Hoornbeeck Colllege 
Amersfoort. 
De dinsdag en vrijdagmiddag, loop 
ik stage in groep 6. 
De woensdag en vrijdagochtend, 
loop ik in groep 1/2 de Vissen 
groep. 

De donderdag zit ik in groep 1/2 de Elmer groep. 
Ik hoop een leerzaam half jaar te hebben samen met 
de docenten maar vooral met de kinderen zelf. 
Als u verder nog vragen heeft, mogen die altijd gesteld 
worden. 
 

Mijn naam is Femke 
Verbeek. Ik ben 16 
jaar oud. Ik zit op 
de school 
Landstede in 
Harderwijk en doe 
de opleiding tot 
onderwijsassistent. 

Ik loop stage bij groep 3 op de dinsdag en woensdag. 
Ook help ik andere kinderen uit groep 4,5 en 6 met 
extra begeleiding 
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Mijn naam is Ivonne van 
Middendorp, ik ben 18 
jaar en volg de opleiding 
onderwijsassistent. 
Tijdens mijn tweede 
leerjaar mag ik hier op de 
Wegwijzer stage komen 
lopen. Op de maandag en 
dinsdagochtend loop ik 

met Heidi mee en begeleid ik kinderen in kleine 
groepjes of 1 op 1. In de middag sta ik in groep 5 en 
help ik waar nodig. 
 
Tussenschoolse opvang (TSO). 
Even een berichtje van de TSO 
 
Het valt op dat de kinderen steeds meer snoepgoed 
mee krijgen. Nu wordt dat vast meegegeven met de 
beste bedoelingen om ze te verwennen maar de 
hoeveelheid lijkt wel steeds groter te worden. 
 
Wilt u bij het vullen van de broodtrommel rekening 
houden dat de kinderen hun brood etc. op moeten 
hebben voordat ze verantwoord buiten kunnen gaan 
spelen? 
 
Nu is het natuurlijk aan uzelf wat u meegeeft… 
maar onze voorkeur gaat uit naar een verantwoorde 
keuze....een plakje worst, blokje kaas etc. 
We hopen op uw medewerking! 
 



 

 

  Koffieochtend.  
Op dinsdag 19 november jl. was er na de 
inloopmorgen een koffieochtend. Deze ochtend 
hebben we geluisterd naar Corine van Ruissen van 
stichting Taalmaatje. 

Hieronder de korte samenvatting van wat is 
besproken. Het was een leuke en informatieve 
ochtend 

Waarom is voorlezen belangrijk?: 

 voorlezen versterkt de relatie tussen 
voorlezer en kind 

 voorlezen werkt rustgevend 

 voorlezen zorgt voor toename van het 
zelfvertrouwen 

 voorlezen verhoogt de concentratie 

 voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich 
beter uiten 

 voorlezen verbetert de taal- en 
spreekvaardigheid 

 voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten 

 voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen 

 voorlezen vergroot de liefde voor boeken 

 Voorlezen kan helpen bij nieuwe ervaringen  
 
Hoe kies je een geschikt boek?: 

 Sluit aan op de interesses van je kind 

 Humor is onmisbaar; de meeste kinderen 
houden van fantasie en/of spanning 

 Plaatjes maken een boek aantrekkelijk 

 Daag je kind uit 
 
Voorleestips: 

 Begin goed en neem de tijd 

 Versimpel niet, maar leg uit 

 Maak het voorlezen leuk, gebruik stemmetjes 

 Blijf voorlezen, ook op latere leeftijd 

 Maak een traditie van voorlezen 

 Verwonder je samen 

 Voorlezen én praten, lees interactief, stel 
vragen 

 Gebruik de bibliotheek voor geschikte boeken 

 Maak samen plezier 
 
Zending. 
Lucas van Harn, een zoon van juf Christa heeft ons  

een presentatie laten zien over het werk dat hij 

aankomende zomer samen met een groep mensen uit 

zijn kerk in Zambia in het plaatsje Miloso wil gaan 

doen. Zij gaan daar helpen bij de uitbreiding van een 

kliniek die World Servants in 2002 gebouwd heeft. 

Daarom willen we graag de komende periode gaan 

sparen voor deze uitbreiding. In de weekbrief van een 

aantal weken geleden heeft u hier al wat over kunnen 

lezen. 

Gebedsgroep.  
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen, 
leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles wat zo 
met school te maken heeft. U bent van harte welkom. 
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school 
ook gebedsbriefjes invullen en in de grote bus/doos 
stoppen. Je kunt alles vinden op de tafel bij de 
hoofdingang en op de kast bij de kleutergang. De 
volgende bijeenkomst staan gepland op woensdag 12 
december 2018. Voor meer informatie vraag gerust bij 
Karla Elkhuizen. 
 
Het luizenteam.  
Een hulpvraag van het Luizenteam: 
Wie komt onze luizen-team versterken? 
Wordt LUIZENMOEDER (of vader) en controleer samen 
met ons na iedere vakantie de kinderen op hoofdluis. 
 
Meld je aan door een briefje met naam, mobiel 
nummer en e-mailadres af te geven bij Albert of 
Walenka. 
 
Van harte welkom! 
 
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
werken we als school aan! Iedere woensdag na de 
vakantie controleren wij als moeders van de 
luizencommissie alle kinderen op luis. Wilt u er voor 
zorgen dat uw kind geen gel, wax of vlechten in het 
haar heeft? Dat maakt het controleren voor de 
luizenmoeders gemakkelijker. Wanneer we bij uw kind 
hoofdluis vinden of neten (eitjes), wordt u hierover 
gebeld. Is er in de klas van uw kind hoofdluis 
gevonden, dan krijgt u hierover een mail met een brief 
van de GGD. 
 
Gezonde school.  
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond 
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.  
Op die dag mogen de kinderen iets anders als 
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine 
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer, 
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, 
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine 
boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, 
roggebrood of krentenbol.  
 
Ouderbijdrage 2019-2020.  
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de 
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 al 
overgemaakt. Heel hartelijk dank! 
Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam 
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk 
dank! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de 



 

 

kinderen die halverwege het jaar instromen de 
ouderbijdrage te voldoen. 
 
Inzameling oud papier.  
De opbrengst komt ten goede aan extra aan te 
schaffen materiaal! Spaart u ook mee?  
We hopen dat er (steeds) meer ouders gaan 
meesparen, zodat de inkomsten hoger worden!  
 
Inzamelen inktcartridges.  
Verenigingsbreed is besloten om te stoppen met het 
inzamelen van de inktcartridges. Dit omdat het vrijwel 
niets meer oplevert en ook het merendeel van de 
inktcartridges bij inlevering wordt afgekeurd.    
 
Lege batterijen.  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
Alleen “huishoudelijke batterijen”! 
 
Peuterspeelzaal Benjamin. 
Tot januari werken wij over het thema “Bakker”, over 
de broden die hij bakt en alle lekkere dingen voor het 
Sinterklaas en het Kerstfeest.  
Ook zetten de kinderen hun schoen en vieren we 
samen met de ouders het kerstfeest op 19 december 
om 19.00 uur.  
 
De regels voor de peuterspeelzaal en kinderopvang 
veranderen voortdurend. U hebt misschien wel 
gelezen dat er zorgen zijn over het tarief. Het lijkt 
allemaal prijzig en ingewikkeld, maar dat valt allemaal 
erg mee. Wij helpen u graag bij het uitzoeken wat het 
u kost en wat u ervoor moet doen. U kunt dan altijd 
nog beslissen of u het wel of niet doet. Hebt u nog 
vragen of twijfelt u nog? Kom gewoon eens even  
kijken of vraag een gesprek aan. Wij willen u graag een 
rondleiding geven en uw vragen beantwoorden. 
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Jeugdverpleegkundige 

 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 T 088-3556191 
Schoolmaatschappelijk werker 

 
E andries.kuiper@cjgede.nl 
M 06-46442855 
 
U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern 
begeleider of rechtstreeks. 

De medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u 
kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag 
die er is over uw kind onderzoekt de 
schoolmaatschappelijk werker of de 
jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets 
bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht 
worden? 
Het basisschoolteam kan enkele gespreken voeren, 
geeft informatie en advies en weet welke andere 
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. 
  

 
 
De Kanjerdag is voor kinderen met een (op dit 
moment) moeilijke thuissituatie. U kunt de kinderen 
zelf opgeven maar wij willen dit ook doen. Loopt u 
rustig binnen bij Astrid Groeneveld (di-do-vrij). Dit is 
de intern begeleider van De Wegwijzer 
 
Belangrijke data cursusjaar 2019-2020. 
 
December 2019: 
05-12: Sinterklaasfeest (groep 1 t/m 4 ’s middags vrij) 
19-12: Groepen 1 en 2 ’s middags vrij. 
Groepen 3 t/m 8 om 14.30 uur vrij. 
19.00 uur: Kerstvieringen groepen 1 en 2 (met 
ouders/verzorgers) en groepen 3 t/m 8 (met 
leerkrachten). 
20-12: Groepen 1 en 2 vrij. 
12.00 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8. 
23-12-2019 t/m 03-01-2020: Kerstvakantie. 
 
Januari 2020: 
06-01: Aanvang school 9.15 uur i.v.m. 
nieuwjaarsontbijt personeel. 
26-01: Schoolkerkdienst. 
29-01: Inloopmorgen (8.45 – 9.00 uur). 
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Februari 2020: 
06-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
12-02: Rapport mee. 
13-02: Spreekavond. 
18-02: Spreekavond. 
21-02: Continurooster tot 14.15 uur 
24-02-2020 t/m 28-02-2020: Voorjaarsvakantie. 
 
Maart 2020: 
11-03: Biddag. 
26-03: Inloopmorgen (8.45 – 9.00) uur en open 
klasmorgen. 
 
April 2020: 
09-04: 12.30uur: Paaslunch - leerlingen 13.30 uur vrij. 
09-04: ’s avonds: Paasviering in de Maranathakerk 
 (leerlingen, ouders/verzorgers en 
leerkrachten), aanvang 19.00 uur. 
10-04-2020 t/m 13-04-2020: Goede Vrijdag en Pasen 
15-04 t/m 17-04: Centrale eindtoets groep 8. 
16-04: Schoolsportolympiade. 
17-04: Koningsontbijt, Koningsspelen en Junior 
Sportolympiade. 
24-04: Continurooster tot 14.15 uur 
27-04-2020 t/m 05-05-2020: Meivakantie. 
 
Mei 2020: 
06-05 t/m 08-05: Schoolkamp groep 8, 
leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij. 
11-05 t/m 15-05: Deze week Schoolvoetbaltoernooi. 
18-05 en 19-05: Schoolfotograaf. 
21-05: Hemelvaartsdag (vrij). 
22-05: Dag na Hemelvaart (vrij). 
 
Juni 2020: 
01-06: Tweede Pinksterdag (vrij). 
05-06: Inloopmorgen (8.45 – 9.00 uur) 
09-06 t/m 11-06: Wandel driedaagse (Exalto) 
23-06: Bedankavond, afsluitende activiteit 
25-06: Schoolreis. 
30-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
 
Juli 2020: 
02-07: Spreekavond 
03-07: Rapport mee. 
13-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
16-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
17-07: 11.00 uur: Start zomervakantie. 
20-07-2020 t/m 28-08-2020: Zomervakantie. 


