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Een kleurrijk schooljaar!
Kerst een periode van gezellig bij elkaar zijn en een moment om terug te blikken
naar afgelopen jaar. Dan zien we dat we een bijzonder, maar leuk jaar achter de
rug hebben. Het leven in de school is iedere dag weer anders. Samen zijn we in
ontwikkeling en hebben we plezier met elkaar.
Het thema van het jaar is “Een kleurrijk schooljaar”. In dit stukje kijk ik
zodoende graag terug naar de mooie, kleurrijke momenten.
Het jaar begon met
een mooie opening
van het schooljaar
met een spannende
escape room. Voor
elke groep een eigen
puzzel met
uiteindelijk een
kleurrijke verrassing
voor de kinderen.
De informatiemiddagen
waar ouders in het begin
van het jaar met hun
eigen kind het reilen en
zeilen in de klas konden
bekijken. Dit jaar voor
het eerst volgens deze
opzet en het was zeer
geslaagd!

Het Streetwise project,
waar we veel leerden
over het verkeer. Super
leuk en leerzaam! Zelf
rijden in een echte auto
en leren hoe je het beste
kunt oversteken.

Dierendag op het AOC
Terra met de kinderen
van groep 1/2. Wie
durft de slang te
aaien?

Sportdag Comprix voor
de kinderen van groep 8.
Met karate, rugby en
freerunning. Leuk om
samen kennis te maken
met deze sporten. En
voor ieder kind een eigen
T-shirt van Comprix.

De Kinderboekenweek
was dit jaar in het
thema “Worden wat je
wil” met een mooie
opening in de
middenruimte van de
school met een echte
goochelaar. Genieten!
Als afsluiter van de
Kinderboekenweek een
geweldige modeshow,
waarin bijna alle kinderen
verkleed waren. En ik kan
u vertellen: Op zo’n
moment gaat het dak eraf
met een groot applaus
voor alle verklede
kinderen.

Colour, Dance &
Beats. Een mooie dag
in het teken van het
ontwikkelen van
muziektalenten. Een
dag met allemaal
leuke workshops en
een leuk optreden
voor de ouders.
Dansen maar!
Sinterklaas ging in
beweging! Hij wilde
graag fitter worden.
Met de glijbaan de
school in en
uiteindelijk
resulterend in een
Sinterklaasbeweegdiploma voor
de Sint.

Ook onze
schoolontwikkeling stond
niet stil. Met onder
andere:
* De Techniek Torens,
onze nieuwe methode
voor techniek.
* Extra ICT programma’s
voor spelling en rekenen.

* Building Learning Power
gericht op het herzien en
reflecteren met kinderen.
* De Klasse!vergaderingen
van KiVa in de groepen 5
t/m 8.
* De invoering van het
nieuwe kleuterobservatie
systeem in groep 1/2:
Mijn Kleutergroep.

Leuk om al deze kleurrijke activiteiten en ontwikkelingen te zien. Als team
werken we hard en zijn we trots op wat we samen bereiken. Samen met ouders,
de feestcommissie, de MR en de OV zorgden we ervoor dat we weer een goed
jaar achter de rug hebben.
Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en voor 2022 veel
geluk en plezier toegewenst!
Gonda Stienstra
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De Elfjes/Rondelen van groep 5
Kerstboom
De kerstboom versieren
De kleine kerstboom versieren
De ballen hangen in de boom
Piek
Dylan

Kerst
Is mooi
In ons huis
Met een kerstboom
Met lichtjes
Beau

Mooie ballen in de boom.
Hele leuke cadeaus .
Ook oud en nieuw.
Mooie ballen in de boom.
Sinterklaas is weg.
Jammer dat de kerstman niet bestaat.
Mooie ballen in de boom.
Hele leuke cadeaus.
Boaz

Een rondeel
Er is bijna een feestje.
Het is een kerstfeest.
Er komt een kerstman aan.
Er is bijna een feestje.
Er komen elfjes aan.
We krijgen lekkers.
Er is bijna een feestje.
Het is een kerstfeest.

Lichtjes in de bomen.
De kerstman heeft koekjes gebakken.
Jingle Bell.
Lichtjes in de bomen.
Mooie ballen in de bomen.
De piek zit in de boom.
Lichtjes in de bomen.
De kerstman heeft koekjes gebakken.
Alanah

Het is feest.
Je versiert de kerstboom
Je mag de kerstboom versieren.
Het is feest
En lichtjes in de bomen.
De kerstman zal wel komen.
Het is kerstfeest.
Je versiert de kerstboom.
Tim

Seniet
Ik hou zo veel van kerst en cadeaus.
En dat is het feest, daar heb ik zin in.
En dan lekker de kerstboom op zetten en
versieren.
Ik hou ze veel van kerst en cadeaus.
En lekker genieten van het eten.
En het huis versieren, kerstfeest en kaarsen
aansteken.
Ik hou zo veel van kerst en cadeaus.
En dan is het feest, daar heb ik zin in.
Alysha

Kerstboom
Kerstboom versieren
Ik en mijn moeder
Ik ga hapjes eten
Fijn
Femm

Mooie ballen hangen in de boom
Ik vind kerst heel leuk
En met kerst krijg je cadeaus
Mooie ballen hangen in de boom
Ik heb de kerstboom al staan
En hij is versierd met slingers
Mooie ballen hangen in de boom
Ik vind kerst heel leuk
Mike

Lichtjes aan de bomen.
Kerstmis is gekomen.
De kerstman komt langs!
Lichtjes in de bomen.
Alle mensen komen.
In een vredig dorpje.
Lichtjes in de bomen.
Lucas

Kerst
Is leuk
Ik krijg cadeautjes
De kerstboom opzetten in de woonkamer
Versieren
Julian

De Verhalen van groep 5
Maak 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!

Hé, dat is raar! Ik zag hem vanochtend nog. Oh, kijk ik zie daar twee oude mannen
lopen op het schoolplein. Ik ga hun wel even in de gaten houden. Oh, kijk ik zie ze
wat meenemen. Kom we gaan naar buien. We gaan ze pakken! Jij daar en jij daar. Ja,
we hebben hem! Kom we gaan de politie bellen. Yes, we hebben met de hele klas
een boef gepakt!
Saar

Oh, echt? O,nee! Kom we gaan met de hele klas zoeken. Ja goed idee juf. Yes ik zie
een spoor, kom we gaan het spoor volgen. Ja, is goed! Kom klas blijf achter mij
lopen. ‘Ja, zullen we doen’. Maken jullie tweetallen? “Ja, doen we juf. Ik zie de
kerstboom! En de daders! Ja ,we hebben hem! Nu de politie bellen.
Ilse

We bellen de politie op, even later kwam de politie bij school aan. De kinderen gingen alles uitleggen:’ We kwamen
bij school en de boom was verdwenen". Eén dag later: hij is gevonden, zei de politie. De kinderen waren heel blij.
Dave

Wat?, zei de juf! Ja, zeiden de kinderen. “Laat me zien": zei de juf! OK! Zeiden de kinderen.
“Wat is dat briefje?" Probleem krijgen, geld krijgen voor 12 uur of de boom blijft weg.
Maar wij zijn een arme school! Ok, dat wordt geld inzamelen: “dankje, dankje, dankje “100
keer! We hebben genoeg! Jaaaa! Opgelost!
Jayden

We bellen de politie. Ze zoeken naar de sporen, ze zien naalden en vegen het spoor van de
naalden.Ze vinden de dader die de kerstboom aan het verbranden is. De politie vroeg waarom hij
de kerstboom gestolen had en verbrand! De man zegt: “ik haat kerst”. Dan hoef je de kerstboom
niet te stelen en verbranden! Je komt mee naar het politiebureau en koopt een nieuwe
kerstboom!
Khaled en Thomas

De talenten van groep 5
Thomas
Sociaal:
Ik kan goed iemand helpen.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik ben goed in automatiseren.
Ik heb het werk af binnen de tijd.

Dave
Sociaal:
Ik zoek goed naar oplossingen.
Ik houd mij aan de regels en afspraken.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik heb het werk af binnen de tijd.
Ik werk netjes en schrijf binnen de lijnen.

Saar
Sociaal:
Ik ben vriendelijk.
Ik kan goed iemand helpen.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik denk altijd goed na over een vraag.
Ik gebruikt de tips van anderen.

Alysha
Sociaal:
Ik zoek naar oplossingen.
Ik ben vriendelijk.
Ik probeer met iedereen te spelen.
Werk:
Ik lees de tekst goed door.
Ik denk altijd goed na over de vraag.
Ik ben goed in verhaaltjessommen.

Seniet
Sociaal:
Ik houd mij aan de regels en afspraken.
Ik probeer met iedereen te spelen.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik ben goed in automatiseren.
Ik ben goed in keersommen.
Ik kan de spellingsafspraken goed
toepassen.

Jayden
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk.
Ik kan goed iemand helpen.
Ik praat met iedereen.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik stel goede vragen over een tekst.
Ik lees een tekst goed door

Ilse
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk.
Ik probeer met iedereen te spelen.
Ik kan goed samen werken.
Werk:
Ik kan de spellingsafspraken goed toepassen.
Ik gebruik de tips van anderen.
Ik werk en schrijf netjes.

Beau
Sociaal:
Ik ben vriendelijk.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed iemand helpen.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik denk altijd goed na over een vraag.
Ik gebruikt de tips van anderen.

Alanah
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik ben goed in keersommen.
Ik denk altijd goed na over een vraag
Ik heb het werk af binnen de tijd.

Femm
Sociaal:
Ik zoek goed naar oplossingen.
Ik kan goed iemand helpen.
Ik geef complimenten.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik stel goede vragen over de tekst.
Ik gebruik de tips van anderen

Khaled
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk.
Ik probeer met iedereen te spelen.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik heb het werk af binnen de tijd.
Ik werk en schrijf netjes.

Lucas
Sociaal:
Ik kan goed iemand helpen.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken
Ik stel goede vragen over een tekst
Ik gebruik de tips van anderen.

Tim
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik ben goed in keersommen.
Ik ben goed in automatiseren.
Ik heb het werk af binnen de tijd.
Dylan
Sociaal:
Ik praat met iedereen.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik kan de spellingsafspraken goed toepassen.
Ik ben goed in verhaaltjes sommen.

Julian
Sociaal:
Ik zoek goed naar oplossingen.
Ik ben heel vriendelijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik ben goed in keersommen.
Ik gebruik tips van anderen.
Ik werk en schrijf netjes.

Boaz
Sociaal:
Ik ben heel vriendelijk
Ik geef complimenten.
Ik probeer met iedereen te spelen.
Werk:
Ik denk altijd goed na over de vraag.
Ik gebruik de tips van anderen.
Ik werk en schrijf netjes.

Mike
Sociaal:
Ik probeert met iedereen te spelen.
Ik ben eerlijk.
Ik kan goed samenwerken.
Werk:
Ik kan zelfstandig een opdracht maken.
Ik gebruik tips van anderen.
Ik werk en schrijf netjes.

We wensen u een vrolijk kerstfeest
en een gezond 2022!

