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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

Wat hebben we al veel gedaan het
afgelopen half jaar! Op de volgende
pagina’s hebben de leerlingen er een
verhaaltje over geschreven.
ik ga vertellen over het plein en hoe en
wat we dan doen de speletjes of
dingengen die we doen en hoe we met
elkaar om gaan
1ste deel van het verhaal [ het plein]
We hebben op ons plein
rekstokken,voetbaldoeltjes,wip
ding,stippen pat en pingpong tafel
dat is wat op het plein staat. we hebben
ook een mand met speelgoed om mee te
spelen .met kiva hebben we 3
verschillende taken die je kan hebben we
heben bv iemand met de sleutel van het
doosje met geld we hebben een hamster
gekocht maar daar mee met het geld.
kunnen we ook later als we sparen goed
nieuwe dingen kopen voor het plein het
plein .is nu niet heel erg leuk gelukkig
kunnen de meeste zich vermaken met dit
plein zodat het plein leuker wordt
2de deel van het verhaal
we hebben het plein helemaal voor
onszelf we hebben nu eindelijk lintjes voor
voetbal en politie en boef dan is het
duidelijk wie waar bij hoord soms hebben
we ruzie op het plein
Dex

Micky de hamster
We kregen micky de hamster.
Iedereen vond hem leuk en grapig.
Iedereen kijk ook graag naar hem.
Maar ook doet ie raar maar ook echt
raar.
En hij draait ook wel vaak in het rad
dan is leuk en grapig als hij dat doet.
Het rad maakt ook wel een raar geluid
een piep geluid dat vind juf niet leuk.
Hij heeft een fijn huisje.
Hij hoort hier thuis.
Van Dylan otter

Spannende voorleeswedstrijd
Wie heeft er gewonnen met de
voorleeswedstrijd is de vraag? Dat
lees je hier maar eerst de
kinderboekenweek.Het was super leuk
er was een goochelaar.
Hij was super goed waarvan je dacht
hoe kan dit.
Het was super grappig en spannend
en hij legde het ook niet uit hoe hij dat
deed.
en nu de voorleeswedstrijd wat
spannend groep 5 en 6 streden tegen
elkaar en groep 7 en 8 en het bizarre
is dat de jongste twee groepen
daarvan hadden gewonnen onder
andere onze groep.dus groep 5 heeft
gewonnen en groep 7.
en in onze klas waren echt een paar
goede lezers en voor onze klas deed
Jelle mee.
Door Dion geschreven
Pieten gym
We hadden pieten gym. We liepen van
school naar de gym.
Daarna gingen we om kleden voor de
gym. Juf ging ons alles
uitleggen wat we gingen doen.
Daarna gingen we testen als alles
goed was
en voor iedereen groot genoeg is.
Daarna mochten we zelf kiezen waar
we heen wilde.
Dat was 20 minuten lang met de
spullen die er lagen.
Daarna gingen we omkleden en toen
gingen we weer naar school.
Finn

Streetwise
Op een donderdag moesten we
allemaal onze fiets mee nemen.
Want streetwise kwam bij ons op
school.
Dat zijn mensen die een parcours neer
leggen wat wij moeten fietsen.
We moesten met een zware rugzak op
fietsen.
Ze gingen kijken of je bel het deed,je
licht .
Op het laatste kreeg je een hele gekke
bril op.
Als je de bril op deed leek het alsof
alles in een heuvel was.
Met die bril moest je ook een parcours
afleggen.
Hanne
SINTERKLAASFEEST
Hoi, dit jaar hadden we natuurlijk ook een
Sinterklaasfeest. Maar zoals je weet, was
er ook nog corona… Dus niet alles ging
door, maar daar verzonnen we iets op,
namelijk:

In de klas
Ik was niet de enige die meedeed aan
de voorleeswedstrijd.
Namelijk waren er nog 5 andere die
meededen.
Ze konden allemaal heel erg goed
lezen(Top 3>)
1 Jelle(ik) 2
Rosanna 3 Berber
Ik had dus gewonnen en Berber (want
Rosanna was ziek) zat in de jury.
De finale voor de hele school
De grote dag was aangebroken het was
half tien in de ochtend,we liepen er met de
klas heen.Ik ging op mijn stoel zitten met
mijn boek(trillend met mijn been) en
Berber bij de jury
En toen mocht ik en groep 8 (mijn rivaal)
moest als laatste die had ook voorgelezen
en toen de uitslag eerst groep⅚ en
daarna groep7/8 En toen de uitslag
TROMGEROFFEL IK HAD GEWONNEN.

Jelle Duursma
wat ik met sinterklaas heb gemaakt

De sint kwam niet bij alle klassen namelijk
niet bij groep 6 t/m 7,8. Maar toch was het
een leuk feestje! Want groep 5 t/m 6,7,8
mocht surprises maken! Het was dus toch
nog feest in de school!
Tuurlijk kregen we cadeau`s en gedichten
om voor te lezen en open te maken.
Maar had iedereen het ook naar zijn/haar
zin? Nou, daar heb ik antwoord op!
JA, iedereen vond het leuk en geweldig!
Ook kregen we pepernoten en
schuimpjes,
om van te snoepen.
Nou, dit was mijn stukje van de
schoolkrant!
Van: Ilse

Bij 2 december.Heb ik een wasco
sinterklaas
gemaakt. En het was zo leuk. En ik
heb ook een tekening
gemaakt dat alle pieten waren dom
aan het slapen.
Een piet was half uit zijn bed,En de
andere lag uit zijn bed,
En een lag wel goed maar had geen
deken meer,En een lag
zijn armen uit bed.
Jenna

klankenkaravaan.
Elke groep moest in een kleur.Wij
moesten donker groen.We hadden
dans geoefend en met boomkwekers
en ritmes.Toen we geoefend hadden
moesten we optreden met de hele
school.We stonden in regenboog
kleuren. De ouders mochten kijken.Het
was super leuk en iedereen deed
mee.Juffen en meesters gingen ook in
de kleur.
van Jolijn wiegmink 7a.

Kleurrijk schooljaar
In het begin van het schooljaar gingen
we met heel de school op het plein
staan.
We moesten per klas een puzzel
oplossen.Daarna moest een voor een
klas voor de kinderen komen en het
antwoordt zeggen.Als alles goed was
kwam er een zin te voor schijn.als dat
goed was kregen we de
zin………………………….. .Omdat we
alles goed hadden kregen we een
beloning en dat
was…………………………

Het klasse dier

De woorden op de puntjes
zijn……………..

Wij hebben een klasse dier.
Het is een jonge en hij heet Mickey.
we wouden eerst een schildpad maar
dat was heel duur.
daarom hebben we voor een hamster
gekozen.
Hij is heel druk als wij in een les zijn.
Hij gaat het allerliefste in zijn rat.
Mickey gaat ook hangen aan de
tralies.
Hij verstopt zig overal in zijn huisen in
de tv.
Kaylee

Onder de eerste puntjes staat.We
maken er een kleurrijk schooljaar
van.
Onder de tweede puntjes
staat.Smarties.

buitenspelen
Hoi ik ga schrijven over het buitenspelen.
Wij spelen elke dag 2 keer 15 minuten
buiten.
We hebben op het plein een klimrek,wip
en twee kleine voetbalveldjes.
Sommige kinderen die spelen bij het
klimrek de andere kinderen voetballen.
Soms doen kinderen niks en dan staan ze
maar gewoon ergens niks te doen.
De meeste jongens voetballen en de
meeste meisjes spelen bij het klimrek.
We hebben een groot plein die moesten
we vorig jaar delen maar nu hebben we
het hele plein voor ons zelf.
Dat is wel nodig want wij hebben een
grote klas.
Kay

Joyce.
ik ga schrijven over het milieu
elke ochtend licht er aval op het
plein dan denk ik van waar om.
want er komen soms ook katten op
het schoolplein en dan eten ze dat
op
en dat is heel slecht want daar
kunnen ze aan sterven.
Er is ook een keer een walvis
gestorven door vuilniszakken
dat vind ik heel erg want ik hou zelf
ook van dieren .
Want bij ons in de straat staat een
speeltuintje en daar wordt ook
vuurwerk afgestoken en ik heb zelf
ook een kat en die eet alles
en ik vind dat de gemeente er iets
aan moet doen.
van Laiza.

Buiten in de pauze
In de pauze doen we allemaal
activiteiten zoals…
voetbal en tikkertje.
Met voetbal doen vaak mee
Lex,Dion,Jurre,Kay,Jelle,Hanne,
Kaylee,
Lorenzo,Louay,Dex,Sabine en Finn.
Met politie en boef doet vaak hetzelfde
groepje zonder Hanne en Kaylee met
Laiza en Rosanna.
Dus met beide activiteiten doen even
veel mee .
In de eerste pauze eten veel van ons
bij de hoofdingang.
Op moment spelen we meer voetbal
dan tikkertje.
Sommige kinderen zitten op de rekstok
ik weet niet precies wie allemaal.
Dat zijn de activiteiten we hebben nu
ook lintjes erbij gekocht en nu kunnen
we zien wie met voetbal bij elkaar
hoort of wie allemaal de tikker is.
Lex

Micky

Het gaat over Micky de hamster.
Het was eerst een heel gedoe om
Mickey te krijgen. Eerst wouden we
een schildpad.
En toen een hamster toen moesten we
bedenken wat we bij de hamster nodig
was. we hadden een
hok,speeltjes,voer en drinken een paar
kinderen gingen. Toen naar de
dierenwinkel. En toen de volgende dag
kregen we volgende dag Mickey.
De eerste dag ging Mickey steeds in
een huisje de tweede dag klom hij in
een buis naar boven. En hij ging heel
snel rennen in het rad en hij kan heel
goed klimmen.
hij klom een keer naar boven en hij
hangden. maar toen viel hij iedereen
ging lachen in de klas en hij ging een
keer in een tv waar wol in zat toen ging
hij daar in slapen.
Van Lorenzo

kerst
bij kerst doen we met de gym altijd
een kerst gym.
Wat we vandaag deden op met de
kerst was dat je met de touwen door
een kerstbomenbos heen gaan. En
toen deden we ook een spelletje dat
je een kerstboom moest versieren
en dat was geen echte kerstboom
maar gewoon een mens.En het
laatste spelletje was dat je met een
kerstbal (een gewone bal )
en dan moests je een piek om
gooien (kegel). als je dan 2
pieken om had dan moest je
wisselen van team. toen we terug
gingen gingen we een kerststukkje
maken. Iedereen had een mooie
kerststukje gemaakt,en toen gingen
we een kerstlunch eten iedereen zat
vast helemaal vol
lianne

Buitenspelen:
Het gaat goed met het buiten
spelen.We spelen leuke spellen,maar
het gaat niet altijd even goed.Want er
wordt veel geplaagd en dat is niet
leuk,bijvoorbeeld bij het tikspel dan
hebben we een tikkker nodig en dan
wil niemand hem zijn en dan ontstaat
er heel soms ruzie.En door naar de
leuke dingen,we spelen voetbal en dat
is dan heel leuk want er wordt veel
gelachen en grapjes gemaakt.en soms
gaan we over schoppen en dan als
iemand de bal zacht schiet gaat hij
heel erg hoog els iemand anders weer
schiet.En er komt vaak geen ruzie
omdat we elkaar niet heel goed
kennen.Dus we weten niet wat de
eigenschappen van elkaar zijn.En d
aarom is er bijna geen ruzie.
gemaakt door Louay

Mickey
Mckey is een hamster
hij rent veel in zijn rat
tijdens de les. en hij klimt
net zo als een acrobaat
op zijn dak van de kooi.
hij heeft ook een bal
waar hij in kan
dan rent hij
als een speer door de klas
en hij is moeilijk tepakken
als hij er in zit.
hij heeft ook
een televisie
en een huis
waar hij in slaapt.
gr Lucas

Vrijdagmiddag
Elke vrijdagmiddag doen we iets
creatiefs.
Eerst deden we altijd circuit met de
hele school maar dat mag niet meer
door corona.
Nu doen we dus steeds iets creatiefs
zoals een pietenhuis
tekenen,spookhuis maken en sterren
knutselen en nog veel meer leuke
dingen.
Nu is onze klas heel gezelliger
geworden.
We hebben ook wel eens een escape
room gedaan want sinterklaas was
vermist.
We gingen in groepjes allemaal
raadsels oplossen.
Steeds als je een raadsel goed had
dan kreeg je een puzzelstukje.
Als je alle puzzelstukjes had dan
kwam er een zin uit en dat was het
antwoord waar sinterklaas was.
Lynn

Ik ga schrijven over de knutsel
werkjes
We doen altijd leuke dingen
En we maken de klas mooier
En de juf heeft altijd leuk idee
En die is echt heel leuk
En allemaal blij woord
En we altijd samen werk met de klas
En okar helpen en samen spelen
En we altijd leuk tekenen maken
Rahaf
Kerst.

We konden helaas geen kerst dinee
houden vanwege het corona virus.
Dus daarom hadden we een kerst
lunch gehouden op school.
En dat kon gelukkig wel.
We hadden beschuit,koekjes,fla en
brood.
we hadden alle soort belleg voor het
brood.
Alleen het drinken was een beetje te
zoet.
Maar verder was het eten wel lekker.
Dus daarom konden we geen kerst
dinee houden.
Rosanna.

Het is altijd heel leuk met Kerst
leuke gymles,lekker eten,en
natuurlijk vreden.
Het is heel gezellig met kaarsjes en
kerststukjes.helaas gaat het
Kerstdiner niet door.maar we
hebben nu wel lunch en dat is ook
heel leuk.en het eten moet verpakt
zijn.Maar je kan dan alsnog de
lekkerste dingen meenemen.In twee
grote rijen.Ook natuurlijk een grote
tafel vol eten
Sabine

kerst
Hebben vandaag kerst gevierd.
Hebben lekkernijen gehad.
Het was een gezellig dag.
Nathalie
het klasse dier
Bij de vergadering gingen we
vergaderen over het klasse dier.
We gingen eerst bedenken welk dier
maar we waren het niet allemaal eens.
Toen gingen we stemmen de meeste
stemmen waren voor de schildpad.
Dat kon niet want dat kost te veel geld.
Dus gingen verder vergaderen toen
werd het een hamster.
We moesten eerst de naam verzinnen
dat werd Micky.
Toen moesten we aan een
kooi,speelgoed,voer,zaagsel,bakjes en
slaapplekjes.
Daarna kwam de hamster.
Hij is best wel actief overdag maar hij
slaapt ook best veel.
Hij heeft ook een rat en rat dat vind hij
heel leuk.
We hebben ook een bal voor hem daar
kan hij dan in en dan kan hij door de
klas.
Berber
Voetbal op het schoolplein
We doen het heel vaak het gaat
meestal helemaal goed.
We wisselen elke pauze met de
teams.
We spelen altijd op de tegels.
En we spelen op twee kleine goaltjes
Jurre

wat doet Mickey in zijn kooi?
Dit doet Mickey in zijn kooi hij hangt
aan de bovenkant van zijn kooi en.
Hij maakt holletjes in het zaagsel en
wol en hij rent in het radt en hij bijt
hard.
en juf Marloes schrikt van Mickey als
hij hard in het radt rent en hij is een
nachtdier.Dus hij slaapt heel veel en
wat is Mickey voor dier?
het is een hamster! en hij heeft veel
energie.
Silvan

Groep 7
wenst
iedereen hele
fijne
feestdagen!

