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Schooljaar 2020-2021 - nr. 6     4 december 2020    

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Terugblik Sinterklaas 

- Inzameling voor de voedselbank 

- Kerstviering en kerstontbijt 

- Nieuwe  leerlingen en afscheid 
leerlingen 

- Een kijkje in groep 3B 

 

- Nieuws uit groep 8B 

- Eerstvolgende studiedag 

- Volgende nieuwsbrief 

- 3 x extern aangeleverd: door de kerk, 
door Ouder- kindadviseurs en door de 
Bibliotheek 

 

Sinterklaasfeest 
 
Gisteren hebben we met de hele school genoten van een gezellig 
sinterklaasfeest. De groepen 6 t/m 8 mochten aan het begin van 
de ochtend even langs bij sinterklaas in de aula. Daarna gingen zij 
in hun eigen groepen met elkaar alle gedichten en surprises 
bekijken. Wat is er weer veel werk gemaakt van al die surprises. 
Daar zullen ook best heel wat uren in zitten door alle ouders. Aan 
de reacties te zien van de kinderen bij het uitpakken van de 
surprises waren zij zeer dankbaar voor al die uren knutselen en 
rijmen.  

 
De groepen 1 t/m 5 hebben in hun eigen groep allerlei sinterklaasactiviteiten 
gedaan. Zo werd er in 1 groep een echt sinterklaasspel gespeeld, werd er 
ergens anders hard getekend en gekleurd en mochten alle groepen een 
lekkere speculaaspop versieren. Uiteraard gingen deze groepen ook allemaal 
langs bij de sint en zijn pieten in de aula. Elke groep had een optreden 
voorbereid om te laten zien. Natuurlijk werd er ook gedanst en gezongen. 
Met elkaar kijken we terug op een zeer geslaagd feest, waarbij alle leerlingen 
een fijne ochtend hebben gehad.  
 
 

Inzameling voor de voedselbank 
Vanuit onze ambitie om in verbinding te staan met de maatschappij om ons heen, gaan we in de 
week van 7 tot en met 11 december zoveel mogelijk artikelen inzamelen voor de voedselbank. De 
voedselbank heeft vooral nu extra hulp nodig, want er zijn helaas steeds meer mensen afhankelijk 
van deze organisatie. We willen jullie vragen om in die week, zo mogelijk, een product uit de 
bijgaande lijst (of iets vergelijkbaars) aan jullie kind mee te geven. Belangrijk is dat het nieuwe en 
houdbare producten zijn. In de klassen wordt er deze week ook extra aandacht gegeven aan het 
werk van de voedselbank. Ook staat er in de aula een informatie kraam met (nog) lege kratten. We 
hopen met elkaar de kratten goed te kunnen vullen. Namens de voedselbank alvast bedankt 
hiervoor!  
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Door een of meerdere van deze producten te doneren aan de Voedselbank helpt u vele gezinnen in 
Uithoorn en de Kwakel: 

- Houdbare drinkyoghurt   - Rijstwafel 

- Pindakaas    - Jam 

- Sinaas(appels)    - Ontbijtkoek 

- Beschuit    - Brinta 

- Soep     - Knakworst 

- Eieren     - Limonadesiroop 

- Kaas     - Hagelslag 

- Pannenkoekenmix   - 10-uurtje  

- Cornflakes/muesli   - Fruitdrank 

- Tandpasta    - Shampoo 
 
 

Kerst op De Zon 
De kerstperiode zal dit jaar, vanwege de Corona regels, anders verlopen dan in voorgaande jaren. 

Om het aantal bewegingen rond de school zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een 

kerstontbijt i.p.v. een kerstdiner. Dat kerstontbijt wordt gehouden op vrijdag 18 december vanaf 

8.30 uur. 

De kinderen nemen hun eigen ontbijt van thuis mee in een op school versierde doos of tas. Wilt u er 

met wat extra lekkere dingen een feestelijk ontbijtje van maken voor uw kind! Denk ook aan iets 

lekkers om te drinken. Op school wordt de klas gezellig gemaakt met lichtjes, placemats en servetten 

en natuurlijk komt iedereen in zijn mooiste kleren. Deze ochtend kijken we ook naar de kerstviering 

die dit jaar digitaal is.  

Verder wordt er in alle groepen iets leuks voor kerst gemaakt. De groepen 3 t/m 7 gaan in de week 

van 14 december kerststukjes maken, waarvoor de ouderraad bakjes, oase en groen regelt. Verdere 

versiering moeten de kinderen van thuis meenemen. De groepen 1-2 en 8 gaan iets anders maken en 

daarvoor zijn alle materialen dan op school aanwezig.  

Ondanks de beperkingen maken we er met de kinderen nog een paar sfeervolle kerstweken van.    

Nieuwe leerlingen 
De volgende kinderen zijn al begonnen bij ons op school of beginnen na de kerstvakantie: 

- Samuel Borychowski, Sienna Kozian en Senne Kruit  in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid 

- Sanaa Ewis groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde 

- Jesse Oussoren en Marle Kreeft in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska 

- Lucas Rodriques komt in groep 4A bij Juf Ylana. 
 
De familie Fokker (Luc groep 7, Maud 6B en Saar 4A) gaan onze school verlaten i.v.m. verhuizing. 
Wij wensen hen veel succes op hun nieuwe school. 
 
 
 
 

Mogen we ook op 

uw hulp rekenen? 



3 
 
 

 

Een kijkje in groep 3B 
 
Leren programmeren in groep 3! 
Wist u dat de kinderen van groep 3 hebben leren 
programmeren? De kinderen hebben een gastles gehad van een 
mevrouw uit de bibliotheek van Uithoorn. Zij leerde ons over 
robots. 
Robots helpen ons en maken dingen in het dagelijks leven soms 
makkelijker. Tegen sommige robots kun je praten en een 
opdracht geven, maar niet bij alle. Dan heb je een 
afstandsbediening nodig om hem een opdracht uit te laten 
voeren.  

 
Wij maakten kennis met “Botje Bij”. Botje Bij heeft ook zo een 
afstandsbediening, maar bij hem zit het op zijn rug. Door de 
juiste knopjes in te drukken, kun je 
Botje Bij een route laten lopen die je zelf wilt. De kinderen 
gaven Botje Bij allemaal opdrachten en dat heet dus 
programmeren. Zo gaven de kinderen hem de opdracht het 
woord “bot” te lopen en programmeerden de kinderen Botje 
Bij in bij het maken van een mooie tekening. 
 

En wist u dat wij in groep 3 vaak werken rondom een thema? 
Dat is deze periode natuurlijk Sinterklaas! Zo hebben we een 
mooi hoekje ingericht met onze schoorsteen-haard en lezen 
we sint boekjes. We maken werkbladen waarbij we lees- en 
schrijfopdrachten maken en rekenen we met bijvoorbeeld 

pepernoten. De rekenlessen 
vanuit de methode maken 
we extra leuk door te 
rekenen met echte pakjes. 
En ook maken we mooie 
creatieve creaties. Zo hebben wij in onze klas onze “Sinterpiet” en 
“Pietenklaas” muur.  
  

  

Nieuws uit groep 8B 
 

In groep 8b hebben we woensdag 2 december een hele gezellige ochtend gehad met het surprise 
spel. We hebben 5 spelrondes gedaan en wanneer het team de ronde had gewonnen, mocht dat 
team de surprise uitpakken. Ook was er nog een klassencadeau. We hebben een top ochtend gehad. 
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Donderdag 3 december hebben we Sint Proefjes gedaan. De kinderen moesten bijvoorbeeld 
voorspellen hoeveel stenen er in een stoomboot van de Sint konden en dit ook dan daadwerkelijk 
proberen. Een ander proefje was om te kijken wat het verschil tussen hooi en stro was en ook 
moesten ze een kijken wat er gebeurde wanneer ze een gewone pepernoot en een chocolade 
pepernoot in het water zouden leggen. 

 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

Studiedag 
Maandag 25 januari 2021 is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 15 januari 2021. 
Voor de kerstvakantie zullen wij u nog wel een update geven van de laatste 2 weken.  

 

Extern aangeleverd: 1) Aangeleverd door de kerk 
Bericht vanuit de RK Parochie De Kwakel "Kerstavond"  
 
Op kerstavond kan je een kaarsje komen aansteken in de kerk zodat we met elkaar heel veel 
warm licht gaan verspreiden. Van 18.00 tot 19.00 zijn jullie welkom. Ook kun je dan zien of je een 
bekende ziet op de foto die mee hebben gedaan in het kerstverhaal. 
Super veel aanmeldingen van de leerlingen uit groep 4, 5 en  6 hebben we ontvangen die  
daarvoor ook waren uitgenodigd om mee te doen aan de kerstfilm. Thuis kan je het kerstverhaal/film 
dan vanaf kerstavond bekijken via:  
www.rkparochiedekwakel.nl of via facebook: rkparochiedekwakel  
Tot dan  
\ 

2) Aangeleverd door Ouder-kind adviseurs 
  
Beste ouder(s) en verzorgers,  
Hierbij weer even een bericht van de Ouder-kindadviseurs. De Sint is weer in het land. Het is de 
aftrap voor de feestdagen en voor veel kinderen een spannende periode. Er zijn kinderen waarbij je 
niet zoveel merkt, maar er zijn ook kinderen die heftig kunnen reageren op al deze spanning. Ieder 
kind reageert op een andere manier. Sommige kinderen zijn heel moe of huilerig, andere kinderen 
zoeken ruzie of zijn boos, maar er zijn ook kinderen die vrolijk en enthousiast reageren. Daarnaast 
hebben we ook nog te maken met de Corona en dat kunnen de emoties bij kinderen en jezelf zeker 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/
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wat versterken. Geef ruimte voor emoties en zorg daarbij ook goed voor jezelf. Anders duurt het lang 

voor het 2 januari is      . Kijk goed wat bij jullie gezin past qua invulling van de feestdagen. Soms 
betekent dit andere keuzes maken, dan dat men verwacht. Probeer eens uit wat goed voor jullie is. 
Misschien dat dit jaar daar wat meer mogelijkheden voor biedt. Wij hopen dat u fijne feestdagen 
heeft ondanks deze lastige omstandigheden.  
Als cadeautje vanuit Ouder-kindadviseurs hier wat tips voor de feestdagen:  

• Maak een lijstje met activiteiten die de kinderen en jij leuk vinden om te doen, zodat je op 
momenten van verveling (tijdens de kerstvakantie) altijd inspiratie op kan doen;  

• Ga niet geforceerd alles samen doen. Ieder zijn eigen ding doen is ook prima;  

• Geniet van de dingen die wél goed gaan in plaats van wat dit jaar misschien niet kan of wat anders 
loopt dan de planning (probeer die een beetje los te laten;)  

• Geef ieder zijn eigen taakje tijdens de feestdagen (een iemand is verantwoordelijk voor het tafel 
dekken, de ander voor het uitserveren, etc.).  
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact 
opnemen met de Ouder- en kindadviseurs. De Ouder- en kindadviseur van deze school is: Ilona van 
Tongeren i.van.tongeren@participe.nu 06-20718748 
 

3) Aangeleverd door de Bibliotheek 
 
De feestelijke decemberdagen komen er weer aan! Dat betekent gezellige avonden met 

spelletjes, kerstfilms en.. lezen! In onze nieuwsbrief besteden we weer aandacht aan de 

leukste nieuwe boeken én lees je waarom het zo goed is om te blijven (voor)lezen in de 

vakantie. Slaat de verveling toe? Werp dan eens een blik in onze jeugdagenda waarin 

alle activiteiten voor deze maand staan. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link. 

  
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-

leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign

=Zon 
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