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Sint en kerst!
Het zal u niet verbazen, maar het is een bijzondere tijd op het moment. Door corona
hebben we te maken met bijzondere omstandigheden, met nu zelfs een totale lockdown
tot gevolg. Gelukkig is het ons toch nog gelukt om met de kinderen te genieten waar dat
kan. Erg fijn om te merken, dat we samen in zo’n korte tijd een heel mooi Kerstfeest
neer kunnen zetten. Ouders bedankt voor het meedenken en verzorgen van de vele
lekkernijen!
Daarnaast hadden we deze maand natuurlijk het Sinterklaasfeest. Kerst en Sinterklaas.
Beide aangepast, maar beide feesten hebben we op een hele mooie manier met de
kinderen gevierd. Laten we terugblikken op de mooie dingen van afgelopen half jaar,
door middel van de letters van deze fijne feesten: Sint en Kerst!
- De S van: S…interklaas
Bij de S denken we natuurlijk aan Sinterklaas met een aantal leuke
activiteiten als het schoen zetten, de pietengymnastiek en als klapper op de
vuurpijl: het sinterklaasfeest op 3 december. Dit jaar door corona heel
intiem. Met Sinterklaas, die al een week bij ons op het podium kwam slapen.
Wat een geweldig verhaal en wat hebben de kinderen genoten! Door de
kleine setting konden ze even “echt” contact maken met Sinterklaas. Er zijn
heel wat mooie vragen aan Sinterklaas gesteld! Sint had echt aandacht voor
ieder kind. Mooi om te zien!
- De I van: I…nternet.
Door Corona moesten we vorig schooljaar een snelle schakeling maken naar
digitaal onderwijs. En dat hebben de leerkrachten supergoed opgepakt! Mooi
om te zien, dat we nu de weg naar het digitale onderwijs goed weten te
vinden. Door de extra Chromebooks, die we mochten aanschaffen in de
coronaperiode, maken we ook nu nog vaak gebruik van allerlei digitale
leermiddelen. Voor veel kinderen een mooie motivatie, die ook in de
komende periode zeker weer van pas zal komen!
- De N van: N…ieuw.
In de groepen 5 t/m 8 zijn we gestart met het houden van
Klasse!vergaderingen uit de methode KiVa. De wekelijkse vergadering wordt
door de kinderen zelfstandig gehouden. Er is een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Tijdens de vergadering gaan de kinderen in op de
volgende onderwerpen: Welke complimenten hebben we voor elkaar? Welke
wensen hebben we voor de toekomst? Welke voorstellen willen we doen? Tot
nu toe zijn zowel de leerkrachten als de kinderen erg enthousiast over deze
nieuwe werkvorm. Ze leren veel en komen op mooie ideeën ter verbetering
van de groepssfeer. #KiVa #Samen maken we er een fijne groep van!
- De T van: T…echniek Torens.
Het is jammer, dat u niet in onze middenruimte kunt komen i.v.m. corona.
Deed u dit wel, dan zou u zien dat daar drie mooie nieuwe kasten staan: de
Techniek Torens. Een nieuwe methode voor techniek. In de kasten zitten
allerlei leuke techniekopdrachten voor alle groepen. De kinderen krijgen een
eigen doosje, met daarin de beschrijving en de materialen van een opdracht.
In de groepen 3 t/m 8 zetten we deze Techniek Torens in tijdens het
vrijdagmiddag circuit. De kinderen zijn enthousiast. Leuke, praktische
opdrachten waarbij ze veel leren over allerlei verschillende
techniekonderwerpen.

- De K van: K…inderboekenweek en K…erst.
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van “En toen?”. Met een
parcours op het schoolplein, waarin de kinderen werden uitgedaagd om de
kinderfoto’s van de meesters en juffen te herkennen. Caitlyn Fraterman voor
groep 7/8 en Esmee van der Schief voor groep 5/6 werden de winnaars van
de digitale voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd! Goed gedaan!
Het Kerstfeest vierden we dit jaar toch nog met het maken van kerststukjes
en een heerlijke lunch. Met daarnaast in alle groepen verschillende leuke
activiteiten. Een zeer geslaagde dag, waarin we genoten van het samenzijn
met onze klasgenoten.
- De E van: E…xtra budget.
Wij hebben dit jaar een aantal extra subsidies aangevraagd en ook gekregen.
Zo is ons muziekbudget verlengd, zodat wij ook het komende jaar weer
mooie muzieklessen kunnen geven. Daarnaast hebben we een subsidie
gekregen voor het wegwerken van corona-achterstanden. Van deze subsidie
komt juf Nathalie elke week een dag extra om kinderen, die het leren lastig
vinden extra te ondersteunen. Tot slot is ook de PO-VO subsidie opnieuw
toegekend. Dit zal resulteren in een mooie samenwerking met het Linde
College om de overgang naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.
- De R van: R…ekenen.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen: Getal
en Ruimte Junior. Een mooie en duidelijke methode, waarbij de kinderen heel
doelgericht bezig zijn en een aantal weken oefenen met sommen over
hetzelfde onderwerp. De nieuwe methode is best wennen voor zowel de
kinderen als het team. De werkwijze is anders dan bij de oude methode. Als
team zijn we erg blij met deze nieuwe aanwinst. We zien dat de kinderen
baat hebben bij het herhaaldelijk oefenen van één type som.
- De S van: S…amen.
Corona doorbreekt ons dagelijks ritme. Steeds weer komen er nieuwe regels
en protocollen op ons af. Toch voelen we ons niet alleen. Samen maken we
er het beste van. Erg fijn om te merken, hoe we samen de schouders
eronder zetten. Het team, de kinderen en ook de ouders. Iedereen probeert
zich zo goed mogelijk aan alle regels te houden en de school te helpen waar
dat kan. En dat doet ons goed. Samen krijgen we corona onder controle.

- De T van: T…ot slot.
Tot slot wil ik iedereen weer bedanken voor de hulp afgelopen jaar. De OV,
de MR, de feestcommissie en alle andere ouders, die hun steentje hebben
bijgedragen. Bedankt!
Ook het team wil ik bij deze hartelijk bedanken! Bedankt voor jullie inzet!
Fijn om met zo’n team te mogen werken!
En dan tot slot wens ik iedereen, mede namens het team:

Prettige kerstdagen en
een gezond 2021!!
Gonda Stienstra

Groep 5

Kerstelfje
1 kerstdiner
2 lekker eten
3 leuk en gezellig
4 samen met het gezin
1 kerstkrans
-Merijn

Kerstelfje
1 kerst
2 Merry Christmas
3 fijne kerstdag, geniet
4 samen met het gezin
1 gezellig
-Jayden

Kerstelfje
Kerst
Merry Christmas
kerst is leuk
het is vooral gezellig
fijn
-Chris
Kerstelfje
1 kerst
2 Merry Christmas
3 kerstboom opzetten
4 een rode kerstmuts kopen
1 gezellig
Kerst rondeel
-Julan
de kerstman komt!
met zijn slee en de rendieren
en met veel cadeautjes
de kerstman komt!
en komt door de schoorsteen
en dan liggen we al op bed
de kerstman komt!
met zijn slee en de rendieren
-Amber

E
L
F
J
E
S
R
O
N
D
E
E
L

Kerstelfje
kerst
Merry Christmas
heel erg gezellig
met mijn familie
vieren
leuk
-Esmee

Kerstelfje
kerst
kerstboom versieren
kerstman met cadeaus
kerstman in de slee
gezellig
-Aveda

Kerstelfje
1 Kerst
2 Merry Christmas
3 Grote kerstboom
versieren
4 kerst vind ik leuk
1 gezellig
-Tristan

Kerstelfje
Kerst
Merry Christmas
de kerstboom
opzetten
we hebben veel
plezier
lichtjes
-Siem

Kerstelfje
1 Kerst
2 De kerstkaart
3 De kerstboom opzetten
4 De kerstspullen erin doen
1 Kerstboom
-Mees
Kerst rondeel
kerst is leuk
dan gaan we gourmetten
en dan gaan we op school eten
kerst is leuk
en dan gaan we op school eten
dan gaan we de kerstboom
opzetten
kerst is leuk
dan gaan we gourmetten
-Rianne

Hobby’s
Mijn hobby
Ik ben Leroy Kelderhuis en mijn hobby is het leger. Ik heb mijn hobby overgenomen van mijn pake en
papa. Ook begon mijn hobby met historically secrets, waarbij een Nederlandse jongen zijn eigen
loopgraaf en bunker heeft. Het leger gaat over wapens, bemanning, verdediging, uniform en munitie.
Zelf verzamel ik ook eigen legerspullen. Zo heb ik een gasmasker, kisten (legerschoenen), helm,
munitiekisten, legernet, 5 rookbommen, kogels en hulzen. Noem het maar op en ik heb het! Ik vind
het leger leuk omdat het ons land beschermt en we trots op ons land moeten zijn. Verder vind ik het
leuk omdat er heel veel van is en het is zeldzaam. Ik speel graag buiten met mijn legerspullen en
praat er graag over met andere kinderen die er geinterresseerd in zijn. Zo loop ik wel eens in mijn
legerpak door Wolvega. Jullie moeten het zelf ook maar eens proberen. Niet alles inkopen anders
kan ik niets meer verzamelen!
-Leroy Kelderhuis
Judo
Ik ben Chris en mijn hobby is judo. Judo is een sport waarbij je iemand verdedigt. Als eerst doen we
een groet. Ik doe het op dinsdag en mijn meester heet Dries. Ik kies mijn hobby judo omdat het een
leuke sport is en gezellig. Er zitten alleen jongens op ik zit in de eerste groep we krijgen 2 keer uitleg
en dan moeten we het uitvoeren. Ik doe het met Malaz en Merijn.
-Chris
Mijn hobby
Hoi ik ben Melle en ik ben 8 jaar. Mijn hobby’s zijn lego bouwen en het leger. Thuis in mijn vrije tijd
speel ik met lego en dan bouw ik bijvoorbeeld de empire state building, megalodon, chinese muur,
star wars, robot, brandweerkar scene, dieren, mensen, messen, assassins creed hidden blade en
wanneer ik naar buiten ga speel ik legertje. Soms zit ik achter de iPad. Dit was mijn verhaal groeten
-Melle
Mijn hobby
Ik ben Tristan en mijn hobby is free runnen. Elke woensdag ga ik erheen en mijn trainers heten Job
en Milan. Ik leer side flips en salto’s en koprollen.
-Tristan
Mijn hobby
ik ben Aveda en mijn hobby is dansen. bij dansen beginnen we met de warming-up. mijn
dansmeester heet Alano. Het is op woensdag om half 4 tot half 5. Je leert een soort van pasjes met
muziek. Nodig: danskleding-dansschoenen. Het is in Wolvega bij de sportschool hier! Het is super
leuk om te doen want ik hou van bewegen. De kinderen heten: ise-loena-lieve-rifaldi-lente-avedanatalie-dakota en jona Aveda.
-Aveda
Mijn hobby
Ik heet Malaz en mijn hobby is judo. Ik leer worpen. We beginnen met een spelletje met mijn leraar.
De kinderen helpen elkaar graag. Ik judo bij de gymzaal in Wolvega omdat ik wil leren vechten. Om 4
uur op dinsdag leer ik judo.
-Malaz

Hobby’s
Mijn hobby
ik ben elena en mijn hobby is tekenen. Bij tekenen heb je niet veel nodig alleen een potlood, gum,
papier ,een stift of pen en kleurtjes dat kun je gebruiken. Tekenen kun je op school of thuis doen. Je
wordt er rustig van. Je kan het in je vrije tijd doen. Je kunt van alles tekenen ik maak vaak katten.
-Elena
Mijn hobby
Ik ben Jenson en mijn hobby is gamen. Dit doe ik op de playstation 4. Ik vind dit leuk, omdat ik leuke
spellen speel. Zo speel ik fortnite, gta5 en Epack. ik speel altijd met vrienden en soms win ik, soms
ook niet.
-Jensen
Mijn hobby
Ik ben Tess en mijn hobby is dansen…
Want dan kan ik dansbewegingen maken. En de leer juf heet Janita. en er zijn alleen meisjes. Ik heb
daar heel veel vriendinnen. Ik doe het elke vrijdag en we hebben veel wedstrijden. en ik ga er heen
met mijn papa.
-Tess
Mijn hobby
Ik ben Merijn en mijn hobby is tekenen. Tekenen is heel leuk, nou vind ik dan. Nodig: een papier en
een potlood, pen of stift. Ik doe het overal en ik doe het in de vrije tijd. Het is mijn hobby omdat ik
het vaak doe en ik er goed in ben.
-Merijn
Mijn hobby
ik ben Jayden ik game graag. Ik speel graag fortnite en ik tjil graag. Ik heb een PlayStation 5 gekocht
en ik speel graag buiten en dan gaan we krossen samen met mijn broer.
-Jayden
Mijn hobby
ik ben Esmee van der Schief en mijn hobby is turnen. Ik doe bij turnen de warming up en ik doe
allemaal oefeningen. Ik doe de balkoefening en de brugoefening en de mat oefening en de sprong
oefening. Nou je moet het netjes doen en ik doe het in de gymzaal en ik doe het om beter te worden
in turnen en ik doe het op vrijdag. Turnen is dus mijn hobby.
-Esmee
Mijn hobby
Voetbal is mijn hobby omdat ik beter wil worden in voetbal. Elke dinsdag om 6 uur ga ik trainen. Ik
oefen overspelen en partijtje doen. In de warm up oefen ik met knie heffen, hakken en billen,
zijwaartse bewegen, kruispas en sprinten. Ik train bij FC Wolvega samen met Sep, Liza en nog meer.
-Mees

Hobby’s
Mijn hobby
Ik ben Troy en mijn hobby is voetbal. Bij voetbal doen we rekken en strekken voor je liezen met
sprinten en we doen ook nog partijtje dat vind ik het leukst. Ik speel bij fc Wolvega met Siem en Jens
dat zijn me beste vrienden in mijn team.
-Troy
Mijn hobby
ik ben Siem en mijn hobby is voetbal. Mijn trainers heten Hugo en Tara ik voetbal bij fc Wolvega ik zit
in de jeo 9.1. Er zitten goede vrienden in en mijn beste vrienden zijn Troy en jens. We rekken en
strekken. En ik ga woensdags naar fc Heerenveen en op het laatst bij het trainen doen we partijtje.
-Siem
Mijn hobby
ik ben Aron en mijn hobby is judo. Ik sport van 5 uur tot en met 6 uur. Op maandag doe ik judo bij de
nieuwe sportschool hier! dan leer ik verdedigen. En de kinderen die bij mij op sport zitten heten
Karmen en Sven.
-Aron
Mijn hobby
Ik ben Rianne en ik hou heel veel van tekenen en ook heel veel van knutselen. Dit doe ik het vaakst
op school. Het vaakst teken ik poezen en honden. En ik kleur vaak met stiften en met potloden.
-Rianne
Mijn hobby
Ik ben Julan en mijn hobby is jiu jitsu. Ik sport bij fit en fun iedere woensdagavond. Dit doe ik om half
7 tot en met half 8. Hier leer ik vechten en doen we spelletjes. Dit vind ik leuk omdat ik mezelf kan
verdedigen. Dit doe ik samen met Sam.
-Julan
Mijn hobby
ik ben amber en ik hou van paarden. Ik vind het leuk om paarden te borstelen en ik vind ze erg lief en
soms zijn ze ondeugend en ze moeten ook longeren want dat is belangrijk dat ze longeren. Ze
luisteren goed naar je.
-Amber

Ik wens dat niemand meer boos word - Tess
Ik wens dat Donald Duck er is - Chris
Ik wens dat de doden uit mijn familie levend worden - Esmee
Ik wens dat corona weggaat. Ik wens dat ik een lego masters
word. - Tristan
Ik wens een bestuurbare auto. - Jenson
Ik wens een leger - Leroy
Ik wens dat corona over is - Jayden
Ik wens dat ik wielen heb - Mees
Ik wens dat iedereen gelukkig is. – Melle

Op deze pagina staan de wensen van
de kinderen van groep 5. Daarnaast
wensen zij en juf Maartje, juf Marije
en Juf Tineke jullie allemaal prettige
feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar.
Ik wens dat ik een paard krijg - Amber
Ik wens dat dieren konden praten. - Elena
Ik wens dat iedereen gelukkig is en dat ik veel vrienden heb. -Merijn
Ik wens dat ik profvoetballer word. - Siem
Ik wens dat ik veel vrienden had. - Rianne
Ik wens dat corona weggaat. - Aron
Ik wens dat ik een eigen bedrijf krijg, dat corona weggaat, dat mijn familie
gezond blijft, dat 2021 een leuk jaar wordt, dat iedereen lief voor elkaar is. Aveda
Ik wens dat corona weggaat, en dat ik een playstation 5 krijg. - Malaz
Ik wens dat ik een playstation 5 krijg. -Julan
Ik wens dat ik profvoetballer word. - Troy

