
 

 
 

 

 

.. Agenda 
12 december   intekenlijsten kerstdiner worden opgehangen  

13 december  koffie uurtje gezinscoach 

   bezoek middenbouw aan wijkcentrum 

   bijeenkomst leerlingenraad  
14 december  theelichthouders meenemen  

19 december            ambassadeur Cliniclowns  

21 december  Wintermarkt    

22 december  Kerstdiner 

23 december Kinderen vrij vanaf 12.30 uur 

09 januari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

Typetuin 
Typevaardigheid is een belangrijke ontwikkelingsfactor voor kinderen en laat ze beter presteren. Een 
typecursus heeft vele voordelen voor de ontwikkeling van kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Een aantal 
voorbeelden: 

 Kinderen die snel en goed kunnen typen nemen sneller oefenstof op. 

 Er is een sterk verlaagde kans op RSI-klachten op latere leeftijd. 

 Kinderen leren beter schrijven en spellen. 

 Er is meer tijd voor ontwikkeling van hun creativiteit. 

 91% van al de geproduceerde tekst wordt getypt. Snel en goed typen is dus voor een 

kind een belangrijke vaardigheid. 

Typetuin verzorgt al ruim 40 jaar typecursussen in het basisonderwijs. Zij komen een typecursus verzorgen als 
er voldoende deelnemers zijn: ze gaan uit van minimaal 10  (max. 18) deelnemers uit groep 6-7-8.  
De cursus bestaat uit 8 klassikale bijeenkomsten van een uur verspreid over 13 weken.  

De kosten hiervoor bedragen 145 euro per kind. 
Heeft u interesse? Geeft u zich dan op bij Truus van der Sterren 

Winterviering CliniClowns  

In de laatste week voor de kerstvakantie vieren wij weer onze jaarlijkse winterviering.  Dit jaar gaan we aan de 

slag voor een goed doel, namelijk CliniClowns. We leren kinderen wat zij doen en we gaan ook geld voor deze 
dankbare organisatie inzamelen. Hieronder beschrijven wij alvast hoe deze laatste schoolweek van 2016 eruit 
ziet.  
Maandag 19 december: Wij openen deze week samen met alle kinderen. Er komt een ambassadeur van de 
CliniClowns om de kinderen achtergrondinformatie te geven over het werk wat zij verrichten. Alle kinderen 
gaan door middel van diverse verwerkingsvormen nog meer leren over de CliniClowns. Dit zullen zij onder 
leiding van hun eigen leerkracht gaan doen. 

Woensdag 21 december: Wintermarkt.  Van 11.30 uur tot 
12.30 uur gaan de kinderen allemaal mooie zelfgemaakte 
kerstspulletjes verkopen op onze wintermarkt.  De opbrengst 
van deze verkoop gaat ons goede doel, de CliniClowns. Noteer 

de datum van de Wintermarkt alvast in uw agenda, want u 
bent hierbij allemaal van harte uitgenodigd om vanaf 11.30 

uur onze markt op het schoolplein te bezoeken.   
Donderdag 22 december: Op deze dag gaan de kinderen 
tot 12.30 uur naar school. We willen u vragen om uw kind ’s 
ochtends bord, beker en bestek mee te geven in een plastic tas voorzien van naam. In de klassen maken ze het 
samen gezellig en bereiden ze zich voor op de avond. Om 17.30 uur komen de kinderen in hun meest 
feestelijke kleding terug naar school voor het diner. De gemaakte hapjes kunt u ’s avonds (vanaf 17.20 uur) in 
de klas neerzetten op de daarvoor bestemde tafels.  Terwijl de kinderen genieten van het kerstdiner, bent u als 

ouder bent van harte welkom in de teamkamer waar Petra en Gea u zullen ontvangen. 
Om 19.00 uur is deze avond afgelopen.  
Vrijdag 23 december: op deze dag zijn de kinderen tot 12.30 uur op school. Wij zouden het fijn vinden als u 
op vrijdag 23 december iets eerder op school bent, aangezien we om 12.20 uur het opgehaalde bedrag voor 
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de Cliniclowns bekend willen maken. Hierna wensen we elkaar een fijne vakantie en zien we elkaar in het 
nieuwe jaar weer terug.  

 
Voorbereidingen winterviering 
Hapjes  

Op donderdag 22 december gaan wij weer samen genieten van een kerstdiner. Het idee is om 
op school samen te genieten van kleine hapjes. We zijn daarom op zoek naar ouders die het 
leuk vinden om na schooltijd, samen met hun kind, thuis hapjes te maken. U kunt hierbij 

denken aan kleine bladerdeeghapjes, wraps of andere koude gerechten.  
Vanaf 12 december hangen de intekenlijsten bij iedere klassendeur zodat u als ouder kunt 
opschrijven welke hapjes u gaat maken. Alvast bedankt! 
Optredens  
Tijdens het diner zouden wij graag genieten van kinderen die optredens verzorgen voor elkaar. 
U kunt hierbij denken aan het zingen van een mooi lied, het bespelen van een instrument of juist het voorlezen 
van een sfeervol verhaal. De leerkrachten zullen dit in de klassen ook nog bespreken. Wanneer uw kind een 

optreden wil verzorgen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. 
Theelichtjes  
Vanaf woensdag 14 december starten wij in de klassen elke ochtend met de lichtjes aan. Alle kinderen 
mogen woensdag 14 december zelf een theelichthouder meenemen. Voor een theelichtje zorgen wij. Tijdens de 
opstart van de dag lezen de leerkrachten een winters verhaal voor. Op vrijdag 23 december krijgen de kinderen 
de theelichthouder mee naar huis. 

 

Bezoek middenbouw aan wijkcentrum 
Op dinsdag 13 december zijn de middenbouwgroepen door Ouderenvereniging ’t Stekske 

uitgenodigd om  in het wijkcentrum bij hen op bezoek te komen. Zij organiseren daar jaarlijks een 
gezellige middag voor de ouderen in de wijk. Onze middenbouwgroepen gaan die middag een 
optreden met zang en dans voor hen verzorgen. De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 
ongeveer 14.15 uur. De  kinderen zullen op tijd terug zijn op school. 

 Doorgeven ziekmelding 

De R is weer in de maand…..Veel kinderen zijn in deze maanden ziek. Regelmatig krijgen 
wij ziekmeldingen binnen via het ouderportaal. Door technische redenen kan het dan 

gebeuren dat deze meldingen later bij ons binnenkomen en wij niet tijdig zien dat een kind 
afwezig is. Wij willen u daarom vragen om ziekmeldingen telefonisch aan ons door te 
geven en niet door middel van het ouderportaal. 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

 
 
 


