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De Kerstboom van OBS Heidepolle
Elk jaar is het weer verbazingwekkend hoe snel de tijd gaat. Het is alweer december, een
gezellige tijd. En natuurlijk hoort daar een kerstboom bij! Een kerstboom, die ik graag met
u zou willen vullen. Want kijk ik terug naar het afgelopen half jaar, dan zijn er alweer heel
wat leuke dingen gebeurd, die zeker een plaatsje in onze kerstboom verdienen!
Allereerst natuurlijk de stam, met daarin de Feestcommissie, de OV en de MR. In de stam,
omdat we op hun activiteiten kunnen bouwen. Elke keer is de school gezellig versierd en
worden feesten op een mooie manier georganiseerd. En dat doet ons goed. Feestcommissie, OV en
MR bedankt!
Onderin de boom vinden we onze schoolontwikkelpunten. Een grote pijler voor onze
schoolontwikkeling is het vormgeven van Building Learning Power (BLP). Met het team
bedenken we regelmatig nieuwe werkvormen, waarbij we de kinderen betrekken bij hun
eigen leerproces. Bijvoorbeeld een werkvorm gericht op de talenten van de kinderen of op
het leren doorzetten. Komende periode staat het bedenken van persoonlijke leerdoelen in
veel groepen centraal. Mooi om te zien hoe leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen
voor hun eigen leerproces.
Een andere groot ontwikkelpunt is dit jaar het zoeken naar een nieuwe methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. Samen met het team hebben we verschillende nieuwe methodes
bekeken. We zoeken naar een methode die past bij onze school, onze kinderen en onze visie.

OBS Heidepolle, Talent ontwikkel je samen!
Tijdens ons circusproject aan het begin van het jaar hebben we vele talenten van de
kinderen naar voren zien komen, bijvoorbeeld bij het balanceren, jongleren of koorddansen.
Resulterend in een spetterende show, waar de ouders en broertjes en zusjes van konden
genieten. Geweldig! We kijken met veel plezier terug op deze dag en het circusproject
verdient dan ook zeker een mooi plekje in onze kerstboom!
De talentontwikkeling zien we ook terug bij het PO/VO-project. Het project, waar wij als POschool de samenwerking zoeken met het Linde College, de VO-school. Dit project staat in het
teken van techniek en de daarbij behorende talenten. De kinderen van groep 8 gingen drie
keer naar het Linde College toe. Hierbij konden ze kiezen uit verschillende workshops en
leerden ze over houtbewerking, programmeren en dingen maken met een 3D printer. En dan
komen er heel wat verschillende talenten naar voren. Mooi om te zien!
Eveneens ontwikkelen we talent tijdens onze muzieklessen. Dit jaar gegeven door muziekdocent
Marjan van der Zwaag. De kinderen leren hun muzikale talenten te ontwikkelen. De kinderen van
groep 1/2 hebben daarnaast een aantal gastlessen dans ontvangen, waarin de kinderen op een
speelse manier konden kennismaken met verschillende vormen van muziek en dans.
Naast deze grote pijlers in onze kerstboom vinden we verschillende activiteiten terug. Onder
andere de Kinderboekenweek met het thema: “Vriendschap: kom erbij!”. Waarbij de kinderen
van groep 1/2 appelmoes maakten voor hun vriend “kleine muis” en we genoten van een
gezellige boekenmarkt.
Bij de voorleeswedstrijd kwamen als winnaars Romy (gr 5/6) en Esmée (gr 7/8) uit de bus.
Esmée mag onze school binnenkort vertegenwoordigen bij de regionale ronde. We wensen
Esmée veel succes!
Natuurlijk komt het Sinterklaasfeest ook in onze kerstboom terug. Een feest waarbij de kinderen de
hele week bezig waren met de waterstand. Leren meten, extra water bijvullen, leren knopen,
allemaal leuke activiteiten om ervoor te zorgen dat Sinterklaas goed bij ons op school kon komen.
Gelukkig kwam uiteindelijk alles goed, zodat we een heerlijk Sinterklaasfeest konden vieren!

En Kerst. Elk jaar weer een groot feest. Met dit jaar de foute Kersttruiendag, de Kerst
knutselmiddag, Kerststukjes maken en Kerstavond. Een avond met een mooie muzikale
opening en heerlijke hapjes verzorgd door alle ouders. Mooie activiteiten in een gezellige,
gemoedelijke sfeer.
Natuurlijk verdienen ook de onlangs aangeschafte nieuwe materialen een plek in onze
kerstboom. Zo hebben we nieuwe tablets gekregen voor alle groepen en zijn er in alle groepen
leuke extra materialen aangeschaft, waarmee wij ons onderwijs kunnen verrijken.
Verder wil ik alle ouders weer bedanken voor de hulp afgelopen jaar. De oud papierouders, de
leesouders, de luizenouders en alle ouders, die hun steentje hebben bijgedragen. Zonder jullie
zouden we niet tot onderstaande mooie kerstboom hebben kunnen komen!
Last but not least: het team. Het team dat de kinderen ieder jaar weer goed kwalitatief onderwijs
biedt. Als team werken we hard en zijn we trots op wat we samen bereiken. De leerkracht doet
ertoe! Teamleden bedankt!
En natuurlijk kan onze kerstboom niet schitteren zonder de lichtjes. Als lichtjes in onze
boom zie ik alle kinderen. De kinderen, die onze boom laten stralen!
Geniet u van onze kerstboom en voor iedereen, de beste wensen voor het nieuwe jaar!!
Gonda Stienstra
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