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De donkere dagen van december, maar niet op OBS Heidepolle!
Wie aan december denkt, denkt al snel aan de donkere dagen van december. De dagen,
dat we van huis gaan in het donker en ook weer thuis komen in het donker. Maar in
school merken we daar weinig van! December is de feestmaand. De maand van
Sinterklaas en Kerst. De maand waarin we feest vieren met elkaar.
Het Sinterklaasfeest, waarbij de Sint in de brandweerauto op school
kwam. Gelukkig was hij toch op tijd op school en hebben we de rest van
de dag genoten van de Sint en de pieten. En daarna het Kerstfeest. Met
de kerstknutselmiddag, kerststukjes maken en een heerlijke kerstmaaltijd
op de donderdagavond. Samen genieten in een hele gezellige sfeer!
Kortom: December, een echte lichtjesmaand op OBS Heidepolle. Een maand, waarin we
de lichtjes in de ogen van de kinderen kunnen laten schijnen!
Maar als we terugdenken over het hele jaar, dan zien we eigenlijk het
hele jaar mooie lichtpuntjes. En ik kijk daar zeker met een trots gevoel
op terug. Want het is een mooi jaar geweest! Een jaar met mooie
lichtpuntjes om in dit voorwoord even op terug te kijken.
Lichtpuntjes tijdens de leuke uitjes van het “Veerkieker project”. Een project, waarbij
elke groep op samen op pad gaat in het kader van cultuur. Zo is groep 8 naar de
Koloniehof geweest, groep 7 naar het vlechtmuseum, groep 6 naar de molen in Makkinga
en groep 4 naar de Schrieverronte. Er zijn ook leuke talentontwikkelingslessen aan deze
uitjes verbonden. Zo heeft groep 4 gedichten gemaakt op muziek, groep 6 geschilderd,
groep 7 gevlochten met pitriet en gaat groep 8 aan de gang met het maken van filmpjes.
Leuke activiteiten, waarbij de kinderen kennis kunnen maken met verschillende
ontwikkelgebieden.
Ook op sportgebied hebben we al mooie lichtpuntjes meegemaakt.
Kinderen hebben kennis kunnen maken met badminton, volleybal, atletiek
en rolstoelbasketbal. Mooie modules, die worden vormgegeven door
verenigingen. Samen met Doomijn en de sportverenigingen koppelen we
hier een aantal gratis lessen na schooltijd aan vast. We hopen op die
manier voor ieder kind iets aan te bieden, wat bij zijn/haar talent past.
En het was een mooi jaar met betrekking tot onze schoolontwikkeling. Als team hebben
we tijdens de margedag een dag lang over onze visie gepraat. Welke punten willen we in
onze visie terug laten komen? Mooi om te zien hoe gepassioneerd we zijn als team.
Samen zijn we tot mooie gezamenlijke punten gekomen, die we nu verder uitwerken
tijdens de teamvergaderingen.
Een punt, wat in onze visie terugkomt is “Building learning power”. De manier waarop wij
de kinderen leren om te leren. Kinderen leren door te zetten, leren te plannen en na te
denken over wat ze willen leren en op welke manier. Goed om deze punten steeds
tijdens klasbezoeken terug te zien komen. Alle nieuwe leerkrachten zijn allemaal de
cursus BLP gaan volgen en weten zich zo deze belangrijke principes eigen te maken.

Daarnaast hebben we als team cursussen gevolgd over het voeren van waarderende
kindgesprekken. Op die manier willen we de kinderen leren, dat zij van waarde zijn.
Leren te kijken naar hun eigen talenten en momenten waarop het goed ging. En mocht
het toch een keer niet helemaal lukken… wanneer ging het dan op zijn best? Want dan
kunnen we dat verder uitbouwen!
Tevens zijn we druk bezig geweest met het aanpassen van het rapport en
het maatjeslezen. Bij het aanpassen van het rapport proberen we vorm te
geven aan punten, die bij de ouderenquête naar voren kwamen.
Maatjeslezen gaan we voortaan periodiek toepassen. Op die manier
houden we ook nog tijd voor leuke, inspirerende leesmomenten in onze eigen klassen.
Gezellig samen lezen met aantrekkelijke materialen en verschillende werkvormen.
Een ander mooi lichtpuntje was te zien bij het plusuur. Met een zeer mooi project, waarin
de kinderen mee mochten denken over de visie van de gemeente Weststellingwerf. Met
een mooie presentatie op het gemeentehuis tot gevolg. Wat een mooi project! Trots op
onze leerlingen!
Zoals u ziet, kijken we terug op een mooie eerste helft van het schooljaar!
Hierbij wil ik ook alle ouders bedanken, die ons hebben geholpen. Zo zijn
er altijd mensen van de MR, OV en de feestcommissie die voor ons klaar
staan. Mensen, die assisteren bij allerlei activiteiten. Fijn! Voor ons een
grote steun bij het organiseren van al deze lichtpuntjes!
En natuurlijk de vele ouders, die ons helpen bij alle activiteiten in en rond de school. De
leesouders, de luizenmoeders, de vervoer ouders, de oud papier ouders, de fotografen
enz. enz.. Een echt lichtpuntje om te merken, dat zoveel ouders bereid zijn om ons te
komen helpen!
Dat 2018 maar weer net zo’n mooi licht brengend jaar mag worden!
Mede namens het team,

Prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar
toegewenst!
Gonda Stienstra

Groep 5 heeft lievelingsmenu’s samengesteld voor kerst
Jaydens menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: stokbrood met kleine hapjes
Het hoofdgerecht: patat met satésaus en een frikandel
Het nagerecht: ijs me spikkels
Tessa’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: tomatensoep
Het hoofdgerecht: patat met kaassouffle
Het nagerecht: drie bolletjes ijs met fruit en slagroom, aardbei, smurfen en bloedsinaasappel
Samantha’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: tomatensoep met ballen
Het hoofdgerecht: kalkoen met sla
Het nagerecht: ijs, fruit, aardbeien en slagroom
Kims menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: tapas
Het hoofdgerecht: patat met een grote schaal kip
Het nagerecht: ijs met cake
Ambers menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: stokbrood met soep
Het hoofdgerecht: patat met saus en een slaatje
Het nagerecht: ijs met snoep
Tristans O. menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: kleine pannenkoekjes met stroop
Het hoofdgerecht: patat met frikandel
Het nagerecht: ijs met slagroom
Jens menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: minipizza
Het hoofdgerecht: patat met mayo
Het nagerecht: kerstkransjes

Barts menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: lekkere hapjes
Het hoofdgerecht: spruitjes stamppot
Het nagerecht: ijs, alles met slagroom
Friso’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: Soep
Het hoofdgerecht: patat met frikandel
Het nagerecht: ijs met slagroom
Tess menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep
Het hoofdgerecht: pizza margarita
Het nagerecht: sneeuwpop ijs (vanille)
Roy’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: stokbrood met soep
Het hoofdgerecht: patat met frikandel en saus
Het nagerecht: bananen kwark toetje
Aidans menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep met stokbrood
Het hoofdgerecht: patat met sla en saus
Het nagerecht: ijs versieren met lekkere dingen
Marks menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep
Het hoofdgerecht: pizza, patatje met
Het nagerecht: ijs
Nadia’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: Lekkere kleine hapjes
Het hoofdgerecht: spruitjes met beetje patat
Het nagerecht: ijsje en gebak, snoepje en koekjes

Déyana’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep
Het hoofdgerecht: oliebollen en minipizza
Het nagerecht: brood met poedersuiker en zoet spul er
in
Rosans menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: lekker stokbroodje met kruidenboter
Het hoofdgerecht: patat met een beetje sla
Het nagerecht: ijs sneeuwpopje
Farhads menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep en stokbrood
Het hoofdgerecht: patat en pizza
Het nagerecht: ijs
Nicks menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: vis
Het hoofdgerecht: patat en aardappels
Het nagerecht: ijs en snoep
Tristans D. menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep met stokbrood
Het hoofdgerecht: patat met saus
Het nagerecht: ijs versiering met lekkere dingen
Kyans menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: soep met stokbrood
Het hoofdgerecht: patat met frikandel en saus
Het nagerecht: ijs
Jordey’s menu tijdens kerst is:
Het voorgerecht: groente
Het hoofdgerecht: mini pizza
Het nagerecht: ijsjes

Eet smakelijk en geniet ervan!

De kinderen maakten het verhaal af:
Op de avond van het kerstdiner op school kwamen alle kinderen opgewonden de klas
binnen. “Heeft u het al gehoord juf? De boom van het grote plein is verdwenen!”
Wat jammer voor jou, misschien moet je gaan zoeken naar de boom, oke juf. En toen waren
ze uit school en toen ging de hele klas zoeken. Ze gingen opsplitsen en toen hadden ze hem
gevonden en ze keken verbaast. Hij liep en toen gingen ze er achter aan en toen hadden ze
de boom en toen belden ze de brandweer en toen gingen ze de boom optillen en toen ging
de boom uren op de plek.
Kyan
Op de avond van het kerstdiner op school kwamen alle kinderen opgewonden de klas
binnen. “Heeft u het al gehoord juf? De boom van het grote plein is verdwenen!”
Er is een dief die heeft de kerstboom gestolen. Hij wil zelf kerst vieren. Hij wil cadeautjes
want hij kan dan daar mee spelen. Hij wil speelgoed om mee te spelen. Hij heeft kinderen.
De kinderen vinden dat leuk van de dief.
Tristan D.

Op de avond van het kerstdiner op school kwamen alle kinderen opgewonden de klas
binnen. “Heeft u het al gehoord juf? De boom van het grote plein is verdwenen!”
En er hingen allemaal mooie versieringen in. Zoals: kerstballen, slingers, lampjes en nog veel
meer en die boom moet terug komen omdat we er zo meteen naartoe gaan. Dus gaan we
zoeken of niet? Ja! Zegt de juf.
Ze hebben overal gezocht! Maar op een plek hadden ze nog niet gezocht.
En dat was bij meester Bauke! Dus daar ging de klas zoeken omdat meester Bauke heel veel
van kerst houd. En ja hoor, daar stond de kerstboom. Ze spraken meester Bauke er flink op
aan en daarna zetten ze de kerstboom weer terug op het plein en kon het kerstdiner toch
wel doorgaan.
En nog een vrolijke kerst!
Kim

Op de avond van het kerstdiner op school kwamen alle kinderen opgewonden de klas
binnen. “Heeft u het al gehoord juf? De boom van het grote plein is verdwenen!”
Oh, nee de boom is weg! Wat moeten we doen? Ik bel de politie. Even later… Hallo juf, ik
heb gehoord dat de kerstboom op het plein verdwenen is. Ja, politie het is een ramp. Kunt u
het regelen? Ja, dat kan ik proberen. Even later…. Ik heb de boom gevonden. Dank je!! En ik
heb de dief ook gevonden zei de politie!
Jayden

Alle kinderen hebben en wens bedacht voor een ander:

Mijn wens is voor: Colin
Jens wens is: om nog leuker samen te spelen!
Mijn wens is voor: Youri
Tristans D. wens is: dat hij beter wordt in stunten!
Mijn wens is voor: Semantha
Jordey’s wens is: een mooi kerstfeest en een Gelukkig nieuwjaar!
Mijn wens is voor: mama
Kyan’s wens is: dat mama vaker een spelletje met mij doet!

Mijn wens is voor: mama
Friso’s wens is: om met mama vaker een
spelletje te doen!
Mijn wens is voor: mama
Marks wens is: dat ze vaker vrij is om spelletjes te doen met mij!
Mijn wens is voor: Claudia Hendriks en Willem Gerding
Kims wens is: dat mijn moeder minder vaak schoonmaakt en meer tijd voor ons heeft en
voor papa wens ik ook dat hij minder hoeft te werken.
Mijn wens is voor: Tess (mijn nichtje)
Nicks wens is: dat je veel prettige jaren hebt!

*In onze groep krijgt elk kind een poster, waarop positieve
complimentjes staan, die bij hem of haar passen. De
complimentjes worden voorgelezen en het ontvangende kind
bedankt voor de vele complimentjes. Ook wordt besproken
welk complimentje het meest wordt genoemd, welke het
best bij diegene past en of er ook één mist !

Mijn wens is voor: papa
Samantha’s wens is: dat je vaker thuis bent om leuke dingen te doen!
Mijn wens is voor: opa
Aidans wens is: dat hij een leuk jaar krijgt!
Mijn wens is voor: papa
Roy’s wens is: dat hij nog een keer boven in het stadion mag zitten!
Mijn wens is voor: Emma van Vilsteren
Ambers wens is: dat ze kan praten!

Mijn wens is voor: mama
Jaydens wens is: dat ze gelukkig wordt met Willem!
Mijn wens is voor: Hozan
Farhads wens is: dat je sterker wordt, dan kunnen wij samen stoeien!
Mijn wens is voor: Carla
Tristans wens is: dat ze een vrolijk kerstfeest heeft!
Mijn wens is voor: Brechje
Tess wens is: dat ze een lief meisje wordt en lang blijft leven.
Mijn wens is voor: papa
Tessa’s wens is: dat je vaker thuis bent om leuke dingen te doen!
Mijn wens is voor: Chilene
Nadia’s wens is: dat ze weer op onze school komt!
Mijn wens is voor: oma Joke
Rosans wens is: dat oma het volhoudt met het stoppen van het roken!
Mijn wens is voor: mama en papa
Déyana’s wens is: dat ze gelukkig blijven!

De kinderen hebben verschillende
gedichten geschreven:

Kerst

Kerst

De kerstman

De kerstboom

De kerstman brengt

De kerstboom is klein

De kerstman brengt pakjes

De hele kleine
boom

Doei
Jens

Kerst
Rosan

Eten
Vuurwerk vieren

Het kerstdiner
Is heel lekker
Ik heb nu een knakworst
Het kerstdiner

Vuur, piek, samen
Hoi, slee, vrede, tweede
Eerste
Bart

Is heel leuk
En lekker
Het kerstdiner
Is heel lekker
Rosan

De kerstman
Heeft het druk
Hij word er moe van
De kerstman
Hij is druk

Kerst
De kerstman
De kerstman rijd
De kerstman rijd op de

Zo druk
De kerstman
Hij heeft het druk
Tessa

Slee
Jayden

Het is kerst
Vandaag is het kerstavond

Kerstman
De kerstman
De lieve kerstman
De hele lieve kerstman
Doech
Jordey

Het wordt middag
Het is kerst
Het wordt avond
Ik moet slapen
Het is kerst
Vandaag is het kerstavond
Tristan O.

*Met een meter geven we zo nu en dan aan
hoe we ons voelen op school, dan kunnen we
er samen voor zorgen dat iedereen zich
prettig voelt!

De dikke kerstman

De kerstman ging fietsen naar een sloot

De dikke kerstman

En viel in de sloot en hij ging huilen

En hij is niet zo slim

En toen was hij nat en toen kwam er een man

Hij gaat de hele tijd weg

Die man zei tegen de kerstman: “je mag met mee”

De dikke kerstman

Kom met me mee de kerstman zei: “ja”!

Is veel te dik en te lui

Het is lekker warm binnen

Nick

Is veel te dik en te lui
Hij valt de hele tijd

De kerstman ging fietsen naar een sloot
Farhad

De kerstman
De kerstman valt

De kerstman zit op de arrenslee

Het doet erg pijn

Hij heeft het druk

Hij is veel te dik

De elfjes hebben het druk

Grappig

De kerstman zit op de arrenslee

Nick

Hij geeft de pakjes aan kinderen
Nu ga ik naar bed

De kerstman komt op de arrenslee

De kerstman zit op de arrenslee

En het sneeuwt heel hard

Hij heeft het druk

De rendieren zijn moe

Samantha

De kerstman komt op de arrenslee
De kerstman vind het leuk

De kerstman loopt door de sneeuw

De kerstman komt op de arrenslee

De super snelle kerstman

En het sneeuwt heel hard

Heel snel

Amber

De kerstman loopt door de sneeuw
Het is kerstavond

Rudolf

De kerstman brengt pakjes

Het rendier

De kerstman loopt door de sneeuw

Rudolf sleet heen en weer

De super snelle kerstman

Rudolf heeft een rode neus

Friso

Hie hoe!
Déyana

Kerstman

De kerstman

Is dik

De kerstman geeft

Hij sleet weg

De kerstman geeft cadeautjes

Hij gaat heel hard

De kerstman geeft cadeautjes aan

Hohoho

De kerstman geeft cadeautjes aan kinderen

Tess

Tristan D.

Kerst

Het is kerstavond

De kerstman

Leuk

De kerstman is leuk

We gaan de kerstboom opzetten

De super leuke kerstman

Dat is leuk

Leuk

Dan hebben we pakjes, dan hebben we pakjes

Mark

Het is kerstavond
Leuk

Kerstmis is leuk

Roy

Dan krijg je cadeautjes
Dat is leuk
Kerstmis is leuk
Dan komt de kerstman
Cadeautjes brengen
Kerstmis is leuk
Dan krijg je cadeautjes en het sneeuwt heel hard
Aidan

Kerstman
De kerstman geeft
De kerstman geeft cadeautjes
De kerstman geeft mooie cadeautjes
Daag
Nadia

Groep 5 wenst iedereen gezellige
feestdagen en een gezond 2018.

