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Nummer 14            28e jaargang        17 tot en met 21 december 2018 
 

17 december  Jeroen Oosterhof op de Voorpoort 

18 december Jeroen Oosterhof 11.00-14.30 directieoverleg 

19 december  Kerststukjes maken op school 

20 december  Kerstfeest op school  

21 december  12.00 uur start kerstvakantie 

Week 52 en 1 Kerstvakantie t/m 6 januari  

 
Laatste schoolweek van dit kalenderjaar. 
Aanstaande maandag, 17 december, starten er in groep 3 en in groep 5 twee nieuwe leerlingen. We 
hopen dat zij snel gewend zijn en zich thuis gaan voelen in de beide groepen.  
 
Glazen potjes: 
Voor het kerstdiner hebben we nog heel veel glazen potjes nodig (olvarit of jampot formaat). 
Als u glazen potjes heeft, wilt u die dan meegeven aan uw kind? Daar kunnen we dan de waxinelichtjes 
in doen.  
 
Kerstkaarten 
Kinderen willen elkaar altijd graag een kerstkaartje geven, maar dit zorgt in de groepen altijd voor veel 
gedoe. Als er bijv. 27 leerlingen in een groep zitten, die allemaal kaartjes uit gaan delen heb je 27x27= 
729 kaartjes in omloop in de klas. Daarom hebben we, als school, vorig jaar de volgende regel 
ingesteld: je mag 1 kaart meenemen naar school voor de hele klas. Deze kaart wordt dan op een plek 
in de klas gehangen. Zo wenst elk kind toch de anderen fijne feestdagen enz. Op deze manier wordt er 
geen kind vergeten. Verder zijn er deze week diverse activiteiten. Hieronder kunt u lezen wat er deze 
week nog allemaal gaat gebeuren: 
 
Woensdag 19 december:  
Iedere groep gaat kerststukjes maken. Wat moet uw kind daarvoor meenemen? Een bakje, takjes 
groen, steekschuim en versiering. Graag het bakje voorzien van de naam van uw kind. Alle spullen 
graag in een (plastic) tas met naam erop. De kerststukjes worden onder schooltijd gemaakt. Een aantal 
ouders van de ouderraad zijn aanwezig om te helpen in de hal.  
Deze dag graag ook bestek, bord en beker mee geven in een tas.  
Dit i.v.m. het kerstdiner van donderdag. Graag alle spullen voorzien  
van de naam van uw kind. Op deze ochtend komen de peuters even 
aanschuiven bij groep 1. Samen gaan ze liedjes zingen rond de kerstboom 
in de klas.  
 
Donderdag 20 december:  
Het is fijn om te zien dat ouders weer bereid zijn om allerlei lekkere dingen te maken voor ons 
kerstdiner. De intekenlijsten zijn bij alle klassen zo ongeveer wel volgeschreven. Daarvoor alvast 
hartelijk dank.  
17.30 uur: Al deze lekkernijen mogen in de klas gebracht worden door de ouders.  
17.45 uur: Het kerstfeest start op het schoolplein. We zullen eerst een aantal liedjes ten gehore 
brengen. Daarna gaan de leerlingen, leerkrachten en ouderraad naar binnen om te gaan genieten van 
al het lekkere eten.   
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19.15 uur: Zodra de klasdeuren op dit tijdstip open gaan, kunt u uw kind weer ophalen. Alle spullen 
kunnen dan mee naar huis.  
 
Vrijdag 21 december: 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen deze ochtend 1 stuk speelgoed meenemen. De peuters komen 
deze ochtend bij groep 1 ook speelgoedochtend meespelen. Vanaf groep 3 mogen de kinderen een 
spelletje meenemen. Wilt u uw kind ook een tas meegeven waar alle kerstknutsels enz. in 
meegenomen kunnen worden? Groep 5 neemt deze ochtend afscheid van stagiaire, juf Nienke. Zij 
heeft haar W.P.O. stage nu met goed gevolg afgerond. Ze hoopt in januari af te kunnen studeren.  
Helaas gaan er 2 leerlingen verhuizen in de kerstvakantie en 1 leerling gaat naar een andere school. 
Wij wensen deze kinderen heel veel plezier op hun nieuwe school. Om 12.00 uur start de kerstvakantie 
en zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij.  
 
Volleybaltoernooi 
Afgelopen woensdag, 12 december, heeft het volleybalteam uit groep 7 de “Arembergmoves” een 
mooie 4e plaats behaald in hun poule. Ze hebben een sportieve leuke middag gehad.  
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Kerstbomenactie!! 
Op donderdag 3 januari 2019 kunt u uw kerstboom inleveren.  
Op de volgende plaatsen kunnen de bomen ingeleverd worden: 
 
Cingellanden Desz van 13.00 uur - 16.00 uur 
De nieuwe Sluis: in de Taanderij van 13.00 uur - 14.00 uur 
De Barsbeek: bij de begraafplaats Stroombeek van 13.00 uur – 14.00 uur. 
 
De kerstbomen kunnen voor 50 cent per stuk ingeleverd worden. Geen spijkers en/of voetstukken aan 
of in de kerstbomen.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophiaklas 
Nieuwe naam voor de Meerpresteerders. Afgelopen woensdag hielpen 7 meerpresteerders van de 7 
plusgroepen van Op Kop bij de onthulling van het nieuwe logo en de nieuwe naam voor de plusgroep. 
Vanaf nu noemen we dit de Sofia plusgroep. Sofia is het Griekse woord voor wijsheid. Alle plusgroepen 
hebben in de afgelopen periode gewerkt over Griekenland. De leerlingen presenteerden na de 
onthulling hun eigen werkstukken. Er waren beelden van Griekse goden, lekkere Griekse hapjes, 
powerpoint presentaties over Griekse goden en een aantal informatieve posters. Er was een enorme 
opkomst van leerlingen en ouders. A.s. maandag sluiten we dit thema af met een Escape-spel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is bijeen geweest. Samen met meester Jeroen hebben ze gesproken over het testen 
(proef opstelling) van nieuwe stoelen die mogelijk aangeschaft gaan worden. De leerlingen uit de 
leerlingenraad zullen de eerste zijn die uitgenodigd worden om deze te testen. De leerlingen gaan ook 
met de klas bespreken waar een nieuw in te richten klas aan zou kunnen voldoen. Daarnaast is 
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gesproken over de plekken waar gevoetbald mag worden op het plein. De leerlingeraad meldt dat 
door de lessen van KiVa veel ter sprake komt. Ook is er gesproken over regels omtrent toiletgebruik.  
 


