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We sloten 2021 raar af…. 

Half december hoorden we dat de week voor de kerstvakantie de scholen dicht gingen. 

Ook vorig jaar was er een vergelijkbare situatie. Gelukkig wisten we dit jaar eerder en 

ook zagen we dit al een beetje aankomen. Vandaar dat we ons project Omgaan met 

Geld eerder afsloten dan gepland. Dit deden we met een digitale kerstmarkt. Voor ons 

nog wel wat spannend want we wisten niet of dit aan zou slaan…. 

Dat hebben we geweten: u kocht massaal de zelfgemaakte aangeboden waren. In 

sommige groepen moesten er ‘overuren’ gedraaid worden om de vraag aan te kunnen.  

En wat zagen we een verrassende activiteiten bij de kinderen. Sommigen kwamen wat 

laat op gang maar toen de vaart er één keer in zat, ontdekten we ware handelaren. 

We kijken dan ook tevreden terug op de afsluiting van ons project. Voor de Voedselbank 

kwam maar liefst een bedrag van €480,20 binnen. Heel hartelijk dank hiervoor! 

Doordat we van te voren wisten dat de scholen dicht zouden gaan, hebben we in de 

verschillende groepen ook het Kerstfeest eerder kunnen vieren. Dit waren fijne en 

ingetogen vieringen. Via de leerkrachten heeft u vast de foto’s al gezien.  

Aan het begin van dit jaar willen we u allen de allerbeste wensen doen toe komen. We 

hopen dat dit jaar, in alle opzichten, een beter jaar zal worden dan het jaar dat we 

afsloten.  

Gelukkig is de locatie, binnen de beperkingen, deze week weer volledig open en zijn de 

kinderen weer in de groepen. Daar zijn we blij mee! 

Helaas kon groep 8b vandaag niet starten in verband met de quarantaine van de 

leerkracht. Voor deze groep is er de komende twee weken deels online onderwijs en 

deels fysiek onderwijs. In verband met de uitval heeft ook groep 8c de komende twee 

weken een thuiswerkdag.  

 

We starten deze week met ons volgende Jeeloproject: Leren van personen van 

vroeger. Een project vol met geschiedenis. Meer over dit project leest u verderop in de 

nieuwsbrief.  

We hebben er weer zin in! 
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Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De Prentenbijbel 
is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven in eigentijdse, 

kindgerichte taal. Deze week horen de kinderen het verhaal over 
Jezus in de tempel. Door de heuvels van Judea loopt een lange rij 

mensen. Jozef, Maria en de twaalfjarige Jezus lopen ook mee. Ze zijn 

op reis naar Jeruzalem om feest te vieren. Dat doen ze elk jaar. Maar 
dan gebeurt er iets vervelends......  

Bijbel: Lucas 2: 41-52.  

 
Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 
Deze week: Let op! Lang geleden heeft de profeet Jesaja 

geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal de weg 

voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper 
dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. Zo begint 

het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert 
het leven totaal. Bijbel: Marcus 1: 1-28. 

 
Zilveren Weken 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor lang niet alle kinderen 

is het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de 

groepen en wordt goed gedrag 

aangeleerd. 

De eerste weken na de zomervakantie 

staan we altijd uitgebreid stil bij hoe 

we met elkaar omgaan. Dit noemen 

we de Gouden Weken. 

Ook na de kerstvakantie frissen we 

afspraken hierover op. Dit noemen we 

de Zilveren Weken. Er zijn deze 

weken, naast de gewone lessen, veel 

groepsvormende activiteiten waarbij 

de afspraken en regels van de groep 

centraal staan.  

Vanaf 24 januari gaan we weer verder 

met een van de PBS regels. 

Zo zorgen we samen voor een fijne 

school- en opvanglocatie.  

Welkom 

Na de kerstvakantie heten we bij het KDV Nikola en 

Norah welkom. Ook zijn er verschillende kinderen 

doorgestroomd en bij de kleuters gestart; In groep 

1/2A Pleun, in groep 1/2B Liv en Yula en in groep 

1/2C Lauan en Alania.  

Nu mogen jullie alle dagen komen spelen. Best wel 

even spannend weer. 

We wensen jullie veel plezier bij je nieuwe groep en 

hopen dat jullie snel gewend zijn!  
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Afscheid 

Maar we hebben voor de kerstvakantie ook afscheid 

genomen van 2 kinderen. Yéana uit groep 3A is i.v.m. een 

verhuizing nu in Winschoten naar een nieuwe school en 

Thijs uit groep 1/2C gaat naar de Veldkei.  

Wij wensen ze veel plezier op hun nieuwe school. 

Gezinsklas 

Deze week start de gezinsklas. U heeft hierover al meer kunnen lezen in een vorige 

nieuwsbrief. We zijn blij dat een groot deel van de ouders zelf hun kind aanmeldde. Een 

ander deel is op uitnodiging van de leerkracht aangemeld. In verband met de 

beperkende maatregelen is de samenstelling klein gehouden. We kunnen dan voldoende 

afstand houden. 

Schoolkoor 

Door de beperkende maatregelen hebben we, in 

overleg met onze koordirigente, besloten om 

voorlopig even te stoppen met de koorrepetities op 

de vrijdagmiddag. Zodra het weer kan, bekijken we 

wanneer we weer verder gaan.  

 

Jeelo project: ‘Leren van personen van vroeger’ 

We starten deze week met alweer het derde project van dit schooljaar. De komende tijd 

werken we over personen van vroeger. Elk Jeelo project heeft een schoolbrede opening 

en afsluiting. Hier proberen we u zoveel mogelijk bij te betrekken. Helaas is dat met de 

huidige Corona maatregelen niet altijd mogelijk. 

We openen het project deze week met een fototentoonstelling door de hele school die we 

met de klas gaan bekijken. Op elk leerplein hangen foto’s van bekende en/of 

veelbesproken mensen uit de geschiedenis. Wie zijn deze mensen? Waarom zullen het 

bekende personen van vroeger zijn? De komende periode gaan we daar natuurlijk meer 

over ontdekken!  

Het project sluiten we in de week van 14 – 18 februari af. We laten u dan door middel 

van een vlog op Social Schools, per groep, zien wat we allemaal gedaan, gemaakt en 

geleerd hebben. Zo kunt u er toch een beetje bij zijn!  

Elk project maken we een uitstapje naar een maatschappelijke relevante organisatie en 

nodigen we een gastspreker uit. Hierover wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) 

op de hoogte gesteld via Social Schools.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Project informatie ‘Leren van personen van vroeger’ 

 

 


