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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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Ouders bedankt
Nieuwe tablets in alle groepen
Muziek en lekker eten op Kerstavond

Veel lol op foute Kersttruiendag
Een mooi Sinterklaasfeest met lage waterstanden
De voorleeswedstrijd met Romy en Esmée als winnaars

De Kinderboekenweek met een gezellige boekenmarkt
Leuke, talentvolle muzieklessen van Marjan v.d Zwaag
Samenwerken met het voortgezet onderwijs bij het PO/VO-project

Talentontwikkeling bij het circusproject met een spectaculair optreden
Op zoek naar een nieuwe methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling
Vormgeven aan Building Learning Power met mooie werkvormen

OBS Heidepolle, Talent ontwikkel je samen!
Oudervereniging
Versiercommissie
Medezeggenschapsraad

SCHOOLKRANT
Schoolkrant van
groep 7A

Wij wensen:
Aniek: dat iedereen gelukkig is.
Ellemieke: dat iedereen gelukkig is en niemand wordt buiten gesloten.
Rico: dat er niet meer wordt gepest.
Ilse: dat er minder wordt gepest.
Boaz: dat er niet wordt gepest met kleintje
Koen: dat nooit meer oorlog is of komt
Daniek: dat we leuke en positieve dingen zeggen tegen elkaar.
Ayrton: dat er vrede op aarde is.
Lars: dat er minder wordt gepest.
Charissa: dat iedereen gelukkig en blij is.
Ylsa: dat ik een leuk schooljaar heb samen met mijn klasgenoten.
Marein: dat iedereen gelukkig is en dat er niet meer wordt gepest.
Sando: dat er niet wordt gepest
Rosanne: dat iedereen gelukkig is
Rosalynn: Dat er sneeuw valt.
Mara-Lynn: dat er niet meer wordt gescholden.
Amin: dat we iets langer pauze hebben.
Leroy: dat er veel sneeuw komt.
Mike: dat er geen gezeik meer is op de wereld.
Laura: dat iedereen aardig doet tegen mensen.
Ninthe: iedereen een liefdevol nieuwjaar.
Jordy: dat er nooit meer oorlog komt.
Rayann: dat er geen oorlog meer is op de wereld.
Noah: dat iedereen vrij kan zijn wanneer die gene dat wil.

Woordzoeker

ARRENSLEE
, FOUTE
KERSTBALLEN
, KERSTLICHTJES
KERSTVAKANTIE
, NIEUWJAAR
, RUDOLF
VUURPIJL

, ELFJES
GEZELLIG
KERSTBOOM
, KERSTMAN
, KERSTVROUW
, PIEK
SNEEUW
, VUURWERK

FAMILIE
KERSTAVOND
KERSTDINER
, KERSTTRUI
KNALLEN
RENDIER
, SNEEUWPOP

Verhaaltjes / recept:

Wat heb ik nodig?
-

1 pond patentbloem
1 pond witte basterd
1 zakje Vanillesuiker
Eventueel Slagroom
Bereidingstijd: 30 min.
- Baktijd: 1 min.

Kniepertjes
Boter smelten in een pannetje.
Suiker en Vanillesuiker erdoor.
Eieren kloppen los, dan de patenmeel
erdoor.
Dit moet een nacht in de koelkast
staan.
Daarna kan van het beslag bolletjes
gemaakt worden.
De bolletjes deeg onder het ijzer
leggen en dan even wachten tot dat
ze plat en bruin zijn.
De kniepertjes even laten afkoelen.
Daarna kunnen ze opgegeten
worden.

Er was eens....... een gezin die heel arm was. Op een dag kwamen ze aan in een achtergelaten dorp.
En toen hoorde ze gerinkel. En het gerinkel kwam dichter bij dichter bij. En toen schrokken ze zich
kapot en toen sprongen ze het bosje in, maar toen kwam er een rendier tevoorschijn. En toen vroeg
het gezin wie ben jij? het rendier zei: ik ben het hulpje van de kerstman. En toen schrok het gezin dat
het rendier kon praten. En toen zij het rendier kan je me helpen om naar de Noordpool te gaan. Het
gezin zei tuurlijk. Een week later........... Hingen er allemaal bieven met rendier GEZOCHT. Op
kerstavond.......... Zat het gezin met de rendier lekker knus te eten zoals: rolade, kerstaartjes,
aardappelen enzovoort. Dit had het rendier voor hun geregeld omdat het rendier zo blij is dat ze
hem helpen. Een uur later was het kerstdiner afgelopen. Iedereen ging slapen Zzzzzzz.....
Maar toen gebeurde er een wonder. De kerstman kwam het rendier ophalen, maar het rendier wou
niet mee hij zij dat hij bij het gezin wou blijven. En toen zij de kerstman ik leg heel veel cadeautjes
onder de kerstboom. Later die ochtend.......... Het gezin kwam naar beneden en zeiden in koor
WAAR IS HET RENDIER. Maar toen zagen ze heel veel cadeautjes onder de kerstboom. En het gezin
zij in koor DANKJEWEL KERSTMAN DANKJEWEL RENDIER. Ze leefde lang en gelukkig.
Gemaakt door Ilse Rayann en Daniek
Ik vindt vuurwerk heel leuk en we gaan ook naar Duitsland en daar. Is het veler goed koper. En
daar is veler meer Vuurwerk. Ik vindt zelf vuurwerk afsteken veler leuker dan Te kijken naar een
vuurwerk show. Wanneer het is: 31 December – Lars

Circus
Op 26 September 2018 hadden wij
circus project het was heel leuk en we
hebben veel lol gehad. Ik moest op een
ton lopen en moesten veel oefenen
maar het was wel leuk we hadden
schmink. We deden allerlei leuke dingen
en ik liep op de ton met ook nog een
papier en ik ging vouwen allemaal
tegelijk. Dus dat betekent dat
multitasking wel kan het was super leuk
Boaz
Op 26 september hadden wij het circus.
Het was erg leuk. We hebben veel
geoefend en een groot succes. Ik zelf
was op de pedalo. Samen met Rosanne.
En als je wilde mocht je ook schmink op.
Veel kinderen wilden welk schmink op.
Dat is ook wel zo leuk. Dat hoort er wel
een beetje bij. - Laura
Ik moest bij het circus een voetbal op
mijn voet ballanseren, met ayrton leroy
en koen. Het was op 26 september ’s
avonds dat wij moesten optreden. –
Jordy
Met het Circus hadden we veel lol en
het was gezellig maar het was ook wel
spanend. Het was een leuke avond en
we kregen veel applaus en we moesten
de hele dag oefenen maar het is ons
gelukt en het was best leuk om te doen
en er waren ook mensen die uit andere
landen kwamen en die waren er goed
Charissa
Met het circus had ik het leuk ik had een
plank met Lars we hadden lol ik was een
beetje zenuwachtig niemand - Mike

Kinderboekenweek
Ik vond de
Kinderboekenweek leuk,
want ik was de winnaar
uit groep 7.
Het was best spannend
toen ik voor groep 5,6,7,8
en de meesters en juffen
moest lezen.
Ik was tweede geworden
dat was wel jammer,
maar ik was wel blij dat ik
heb meegedaan
Ik las het boek: floor is
smoor. Ik vond het een
grappig stuk daarom heb
ik het gekozen.
Het was een superleuke
Kinderboekenweek.
Rosalynn

Hallo allemaal
Ons verhaal gaat
over wat er de
afgelopen weken
voor leuks is gebeurt.
De eerste schooldag
om mee te beginnen.
we gingen foto's
bekijken van wat
kinderen hadden gedaan.
en we gingen een beetje rusten. En met elkaar praten over wat we
hebben gedaan in de vakantie. we hebben een samenwerk spel
gedaan dat we een kubbes moesten maken .Met behulp van
touwtjes. De kinderboekenweek dat hadden we een paar weken
later .Vervolgt door de voorleeswedstrijd .Nog een paar weken
later hadden we sinterklaas .Met de mooie optocht van de
goedheiligman en de zwarte pieten. Met allerlei mooie surprises.
Op het eind van de dag kwamen ze in onze klas en kregen we
pepernoten daarna zijn we met de sint op de foto geweest. Het
was super gezellig.
Koen, Noah en Leroy

Sinterklaas
Ik had een superleuk sinterklaasfeest gehad.
we hadden allemaal een surprise gemaakt ik had Rosalynn
Laura had mijn lootje getrokken. We hadden een powerpoint gemaakt.
Met al onze namen en met allemaal opdrachten .
We hadden ook allemaal pepernoten en schuimpje gekregen van de zwarte pieten.
En van Charissa hadden we nog een chocoladeletter gekregen.
Aan het eind van de dag kwam sinterklaas met zijn pieten naar onze klas we kregen toe nog meer pepernoten en
toen gingen we naar buiten en gingen we een foto maken en toen was de dag al weer voor bij gr Rosanne
Ik heb een super tof Sinterklaasfeest gehad,
Sinterklaas was super lief en heel aardig.
Ik heb leuke cadeaus gekregen,
En een surprise.
De pepernoten waren heel lekker en de pieten waren ook lief.
Een geslaagd sinterklaasfeest dus.
Ylsa
Ik vond sinterklaas erg leuk en gezellig.
Er waren mooie surprises en die van
mij was ook erg mooi. Erna kwam die liefhelligeman
nog even langs om met ons op de foto te gaan.
Mara-Lynn

Mijn sinterklaasfeest was super leuk. Ik heb leuke
cadeautjes gekregen. En een hele mooie surprise.
Een super sinterklaasfeest – Aniek
Sinterklaas kwam bij ons op school. We kregen
surprises, cadeautjes en een gedicht. Iedereen
vond het leuk. - Ayrton

Ik vond sinterklaas super leuk en het was gezellig. Ik vond dat er mooie surprises waren. Die van mij vind ik ook
super mooi. En toen kwam de lief Helligman sinterklaas met ze twee pieten we kregen allemaal pepernoten. En
toen gingen
Sinterklaas was heel leuk er waren hele
we op de foto met sinterklaas en zijn pieten. Ellemieke
leuke pieten en voor elkaar hadden we
Op 5 december hebben wij het sinterklaas feest
hele mooie suprise er waren unicorns
Er waren ook zwarte pieten bij en ze waren met een rubberbootje.
voetbal T-shirt van Ajax en andere voetbal
En we hebben ook surprises gemaakt en het waren allemaal verschillendeclubs en we hadden een heel leuk spel er
Soorten surprises en het waren allemaal mooie surprises en iedereen
bij met allemaal vragen over Sinterklaas en
Had mooie cadeaus gekregen en we hebben ook een foto gemaakt
zijn pieten. - Ninthe
Met de sint en piet.
Gemaakt door Amin
We hadden 5 december sinterklaasfeest en toen kwam sinterklaas en de pieten en een klein bootje en pepernoten
en ik vond sinterklaas en de pieten grappig en we moesten op de foto met sinterklaas en de pieten. En toen gingen
ze terug naar Spanje – Sando
Kerst is leuk want je mag/kan lekker eten en je krijgt cadeautjes en je bent met je familie. 9En oud en nieuw komt
dichterbij en dan mag je VUURWERK AFSTEKEN! en de vuurpijlen gaan de lucht in. Marein
Rico
Ik vond het sinterklaasfeest heel leuk ik heb op school als surprise een Feyenoord shirt van karton
Gekregen en bij mijn opa en oma´s leuke sinterklaascadeaus gekregen
Ik vond het een dus een geslaagd sinterklaasfeest

