
a-Fiertje                       

Maandelijks ouderbulletin                          December 2021 
 

Vanuit de directie 

 

De decembermaand staat alweer voor de 
deur! We hebben allemaal veel zin in de Sint 
en kerstactiviteiten en hopen dat het 
allemaal zoveel mogelijk kan plaatsvinden 
zoals we het hebben bedacht. Het blijven 
spannende tijden waarin we ook op school 
de maatregelen weer aan hebben moeten 
scherpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
mondkapjes, de verplichte looprichting en 
samenwerken met kinderen uit andere 
bouwen wat nu even niet kan. Helaas 
kunnen wij ook niet voorkomen dat er hier 
ook de nodige besmettingen zijn geweest 
maar mede dankzij de oplettendheid en de 
medewerking van u als ouders hebben we 
het tot op heden redelijk kunnen beperken. 
Dit hopen we zo vol te kunnen blijven 
houden. We zijn er ons ook van bewust dat 
het regelmatig veel van uw flexibiliteit 
vraagt en dingen kunnen zomaar opeens 
weer anders zijn. Daarom willen we u vragen 
uw Parro iedere dag goed te checken of er 
eventueel berichten zijn. Samen hopen we 
op deze manier gewoon met elkaar lekker 
op school te kunnen zijn.  

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne 
decembermaand toe.  

 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Ook dit jaar komt Sint weer bij ons op 
bezoek. Hij neemt 2 pieten mee en zal in 
elke klas een half uur zijn.  

De kinderen krijgen een cadeautjes en 
kunnen een taaitaai pop versieren.             
Om 12.00 uur zijn de kinderen uit.  

Hierna worden de klassen razendsnel 
omgebouwd in kerstsfeer en zijn wij nog 3 
weken aan het werk. Deze kerstweken 
sluiten wij af met een kerstontbijt op de 
laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Ook 
dan zijn de kinderen weer om 12.00 uit.  

In december zou de onderbouw nog 2 keer 
Afrikaanse dansles hebben. Dit kan vanwege 
de aangescherpte maatregelen helaas niet 
doorgaan. We kijken of we dit kunnen 
verzetten naar later dit schooljaar. 

 

Middenbouw 

We zijn druk bezig met van alles rondom 
Sinterklaas! In sommige klassen doen we 
surprises of we doen dobbelen met 
cadeautjes. We hebben de afgelopen 3 
weken van 
meester 
Jasper circus 
les gehad. We 
hebben 
geleerd om te 
jongleren, 
balanceren, 
koorddansen, 
hoelahoepen en acrobatiek! Kun je thuis een 
kunstje laten zien?! 

 



Bovenbouw 

We zijn druk bezig met het maken van stop-
motionfilmpjes. 

De lootjes voor Sinterklaas zijn getrokken.  

Op woensdag 1 december neemt iedereen 
zijn/haar surprise met de cadeautjes erin 
mee. Op vrijdag 3 december vieren we 
Sinterklaas in de klas. We hebben er nu al 
zin in! In de week van 13 december zijn de 
adviesgesprekken voor groep 8. Dat is 
natuurlijk ook spannend. We sluiten de 
maand af met een feestje i.v.m. kerst op 
vrijdag 24 december.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Zoals u weet geven we bij ons op school 
naast ons gewone schoolwerk, ook veel 
aandacht aan ons gedrag en aan ons 
welbevinden. Hoe zorgen we voor elkaar en 
voor onszelf? We gebruiken hiervoor een 
speciale methode. Leefstijl. Hierbij 
behandelen we wat we nodig hebben om op 
een positieve manier met elkaar samen te 
kunnen werken en leven. De komende 
maand houden we ons vooral bezig met het 
thema naar elkaar luisteren. Luister naar 
elkaar en laat de ander ook echt gehoord 
worden. Als kind, als ouder en als leerkracht 
hebben we hier allemaal onze eigen rol in.  

 

 

 

 

Werkgroep lezen: 

Dit schooljaar besteden we aandacht aan De 
Nationale Voorleesdagen. Dit is een project 
waaraan veel basisscholen meedoen. 
Voorlezen is voor alle leeftijden heel erg 
belangrijk! We hopen daarom ook dat u dit 
thuis nog steeds doet. 

De voorleesdagen beginnen op woensdag 
26 januari en duren tot en met 5 februari. In 
deze 1,5 week zullen de leerkrachten extra 
voorlezen. Er worden nieuwe boeken 
gepromoot die ook te leen zijn bij de 
bibliotheek. Wisten jullie dat kinderen t/m 
18 gratis lid kunnen worden van de 
bibliotheek? 

Voor meer informatie zie Prentenboek Top 
10 2022 | De Nationale Voorleesdagen 

 

Informatie personeel 

Juf Melissa en haar partner 
verwachten hun eerste 
kindje. De ouders en 
kinderen uit haar klas zijn 
hiervan op de hoogte 
gesteld.  

 

Sinterklaas en kerst 

Het Sinterklaas- en kerstfeest komen er weer 
aan. Feesten van gezelligheid en heel veel 
samendoen. Samen cadeautjes uitpakken, 
lekkers maken en eten, zingen en spelen. 

Helaas zit er ook dit jaar weer een grens aan 
al dat samendoen. Vanwege de corona 
kunnen we niet met alle groepen samen zijn 
en kan ook niet 
iedereen zo maar 
binnenkomen. 
Gelukkig kan de 
Sint de 
onderbouwgroepen 
wel een bezoekje 
komen brengen. 
Ondanks de maatregelen gaan we er met 
elkaar weer een gezellige feestmaand van 
maken!  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nationalevoorleesdagen.nl%2Fprentenboektoptien%2F&data=04%7C01%7CInge.Kluitman%40spoutrecht.nl%7C646188a2abc740c38cc908d9ae6e5da8%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637732611302471093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SYIYAyAsEctoPnEazePKyLbYnN3RlKAe6x0MSyDQCBQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nationalevoorleesdagen.nl%2Fprentenboektoptien%2F&data=04%7C01%7CInge.Kluitman%40spoutrecht.nl%7C646188a2abc740c38cc908d9ae6e5da8%7C663e19f621484d4d82dd6f08533f034b%7C0%7C0%7C637732611302471093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SYIYAyAsEctoPnEazePKyLbYnN3RlKAe6x0MSyDQCBQ%3D&reserved=0


Parro 

Eerder hebben we u gemeld dat u uw kind 
ook via een speciale knop in de Parro app 
kon ziekmelden. Dit hebben we een periode 
geprobeerd maar na een evaluatie binnen 
het team besloten om deze optie toch weer 
uit te zetten. Wel kunt u gewoon via een 
bericht in de Parro naar de leerkracht uw 
kind ziekmelden, zoals dat eerder ook kon. 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest 

Alle lln. 12 uur vrij 
Maandag 6 december Groep 8a vrij i.v.m. 

leerlingbespreking 
Dinsdag 7 december Groep 8b vrij i.v.m. 

leerlingbespreking 
13 t/m 17 december Adviesgesprekken 

groep 8 
Vrijdag 24 december Kerstfeest 

Alle lln. 12 uur vrij 
 


