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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

Groep 6
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar- Roan
Ik wens dat Corona snel weg gaat – Amber
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en fijne feestdagenJayden

Ik wens dat iedereen een fijn 2022 heeft. - Mohamed
Ik wens dat Corona snel weg gaat. - Brechte
Ik wens iedereen een fijn 2022!- Melle
Ik wens dat we alle feesten weer samen kunnen vieren- Troy
Ik wens dat er geen katten dood gaan. - Rianne
Ik hoop dat iedereen weer kan doen, wat hij wil! Zoals elkaar ontmoeten.- Merijn
Ik wens dat iedereen gelukkig is in 2022! – Aron
Ik wens iedereen een fijn nieuwjaar- Elena
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar- Kalle
Ik wens voor iedereen vrede op aarde.- Siem

Ik hoop dat we veel vuurwerk kunnen afsteken. - Chris
Ik hoop dat we weer veel leuke dingen kunnen doen. - Jenson
Ik wens dat ik de loterij win!- Tristan
Ik wens iedereen een fijne kerst! - Mees
Ik hoop dat er vrede komt in de wereld.- Malaz
Ik wens iedereen een vrolijk kerstfeest- Tess
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar- Julan
Ik wens het nieuwe huis een fijne huis is. - Esmee

Rover
Hij is cavalier king charles-spaniel, dat is zijn ras.
O'Ja vroeger toen wij rover voor het eerst zagen viel rover
in slaap bij mijn broer. Yes! het is zo ver rover ophalen !!
[een beetje spannend]
Wij zijn nu thuis even met Rover. Uitlaten vind ik leuk.
Met rover aan het spelen is ook leuk .Ik kwam aanrennen
en niet springen en ja toch gesprongen neeeeeeeee nu
heb ik een litteken. Hij is al zo groot hij kent heeeeeel veel
kunstjes zoals rollen ,haviv ,poot, dance [op je achterpoot
staan .maar nu is hij al heel groot.
Groetjes

Amber

Een mooie kersttekening van Merijn

Labrador puppy´s
In het weekend gingen wij naar een nestje puppy’s.
Er waren 9 puppy’s en een moeder hond.
Het waren labradors!
(field trial,ook wel een amerikaanse labrador genoemd)
Wij hebben er ook eentje vastgehouden!
Kalle & Brechte

deze tekst geeft je informatie over mondkapjes
Mondkapje vinden mensen niet altijd fijn maar je moet ze wel altijd op bij de winkels. Maar
sommige mensen vinden mondkapjes fijn maar je moet ze wel op door corona .Maar het
verstandig is om een vaccinatie te nemen. Maar het hoeft niet als je het wel doet ben je extra
goed beschermd .En als je een prik doet is goed maar 2 is IS SUPPER GOED ! .dus raad ik
je het aan om het te doen want het is win win. want je bent extra beschermt en het duurt
maar 10 seconde om te prik te doen.
Groetjes Malaz en Mohamed

ik ben mohamed ik spelen met mijn vrienden voetbal soms
wij winnen met voetbal en soms wij verliezen met voetbal en
wij spelen bij de school
en soms gaat de bal op de dak, dan moet meester op de dak
om de bal te halen

Een kersttekening van Troy

Katten
Er zijn veel soorten katten.
Als je een kat in huis neemt heb je deze spullen nodig.
Een kattenbak, brokken,speeltjes,kattenbakkorrels en meer
Katten heb je in alle vormen en matten bv gevlekt ,rode katten ,wit , zwart en grijs en veel
meer. Katten kunnen kittens krijgen.Ze kunnen er 6 krijgen
Katten kunnen krabben dan zijn ze boos. en ze kunnen blazen als ze spinnen zijn ze blij.
Je kan je katten kattenvlees geven maar niet te veel anders worden ze te dik.
Elena en Rianne

Jenson zijn favoriete auto, een Lamborghini

Dit schooljaar in groep 6 is super top want ik heb van alles geleerd
zoals ik met rekenen de staartdelingen heb geleerd. dat vond ik eerst heel moeilijk maar nu
we het eenmaal vaker doen lukt het wel zonder hulp van meester/juf. en ik heb veel
vriendinnen op school zoals: Esmee en we hebben op school ook taken zoals:uitdelen of op
halen en de computers maar we hebben nog wel meer maar dat ga ik niet allemaal vertellen.
het leukste vind ik van alle dingen op school: het kerstdiner ik vind het leuk omdat ik naast
vrienden/vriendinnen kan zitten. en het kerststukje maken. en van de taken:spelling taal en
natuurlijk verkeer. ik zit in de klas naast julan en chris het is wel gezellig met hun in mijn
tafelgroepje. en de meester/juf leggen het altijd goed uit waardoor ik het altijd goed begrijp
soms.maar soms ook niet dan begrijp ik er niks van en dat komt na een tijdje ook weer goed
dat moet je gewoon een paar dagen doen en dan begrijp ik het.
en met sinterklaas hebben we een surprise gemaakt ik had jayden getrokken en jenson
mij.bij kerst in groep 6 mag/moet je een wens doen voor iedereen.vrolijk kerstfeest allemaal
einde schoolkrant
groetjes tess.

van esmee
dit schooljaar in groep 6 was echt super leuk maar nu ik corona niet meer heb en ik het nu
achter me heb. ben ik veel blijer we leren heel veel en soms lukt het niet en daarna snap ik
het toch. ik vind dat heel fijn.en ik ben omhoog gegaan met rekenen van 1 ster naar 2 ster.
juf Jeannette en meester Klaas . en tess me beste vriendin tess is er altijd voor me en ze is
echt super lief altijd.ik hou van puppy,s en kittens echt super leuk. ik hielp tess bij gym toen
ze door haar enkel ging

Een kersttekening van Aron

Een kersttekening van Siem en Roan

sint
sint en piet kwamen langs de heidepolle en we kregen allemaal mooie cadeau´s en surprise
we hebben lootje getrokken en ik tristan die kan het langst pepernoten op zijn neus houden
en we hebben spelletjes gedaan en we kregen uit de surprise tristan kreeg een racewagen
en een knijpbal en een trap roller en een gouden voetbalschoen en een maak ding en een
doos en je krijgt de groeten van sint en piet en chris en chris kreeg ook cadeau´s doei doei
doei doei doei doei doei

Van tristan chris

De levende cheeseburger (burger boy)

In de Albert heijn s´avonds om 19:00 was er een burger die lag in het schap met de
cheeseburgers.
Zijn naam is burger boy.Iemand zag de cheeseburger en dacht die eet ik vanavond
op.Toen pakte hij de cheeseburger en deed die in de tas.Toen de meneer thuis
kwam pakte hij de cheeseburger en opende het doosje.Maar toen sprong burger boy
uit het doosje en rende weg.Na 20 kilometer rennen kwam burger boy bij een
tankstation. Burger boy ging even uitrusten en rende verder.Na nog een keer 20
kilometer rennen
was burger boy aangekomen bij de mcdonalds en liep naar binnen.Toen zag een
medewerker hem en nam hem mee naar de keuken.Daar hielp burger boy met het
klaarmaken van het fast food.EINDE.van Melle.

Jayden, Mees en Julan

