
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief december 2021 

Voorwoord  
De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. We 
kunnen terugkijken op een turbulent jaar voor 
iedereen. 
 
De scholen zien er weer prachtig uit. De 
decembermaand is een maand waarin het draait om 
“samen”. Samen kijken naar filmpjes van de Sint en de 
pieten, samen luisteren naar mooie kerstliedjes, samen 
eten en samen genieten. Wij gaan er samen met de 
kinderen, ondanks de maatregelen, een mooie 
feestmaand van maken. 
 

Wist u dat..  
• We ons uiterste best doen om te zorgen dat iedere 

dag alle groepen bezet zijn met een leerkracht. 

• De Sint een kaartje heeft verstuurd voor de 
kinderen uit groep 1-4 die in quarantaine zitten op 
3 december. 

• De kinderen Liedjespiet ontzettend goed hebben 
geholpen. 
https://www.youtube.com/watch?v=qCS-QJgxMlI 

• De leerkrachten vanaf groep 3 een 
thuiswerkrooster in Teams zetten voor als uw kind 
in quarantaine zit.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land. De aankomst van de Sint vieren wij met de kinderen binnen in de school. Ouders mogen 
helaas niet komen kijken. Wel zullen er, zoals eerder gezegd, leuke foto’s en filmpjes op Social Schools geplaatst 
worden. 
 

Teach like a Champion 
Bij ons op school werken we met de technieken van ‘’Teach like a Champion’’. Dit zijn 62 technieken om het beste uit de 
kinderen te halen. Het gaat niet alleen om prestaties, maar ook om het werken aan karakter en een sterke klas- en 
schoolcultuur. Met de teach-coördinatoren hebben we weer alle groepen bezocht. We zien een plezierig schoolklimaat 
met rust in de klassen, gemotiveerde leerkrachten en goede opbrengsten. Mooi om op alle locaties te zien dat de 
routines zijn ingeslepen. We gaan nu aan de slag met het aanleggen van een databank met filmpjes waarop 
leerkrachten de technieken laten zien om dit te delen met andere leerkrachten.  
 

 
 

 
 
 
 
‘Oh dennenboom, oh dennenboom....’. Na het weekend van Sinterklaas worden de scholen weer omgetoverd tot 
een mooie, sfeervolle plek met kerstbomen en sfeerverlichting. Met de kerstdagen in het vooruitzicht zijn de 
oudergroepen en leerkrachten reeds begonnen met de voorbereidingen voor de kerstperiode. De volgende 
activiteiten staan op de planning.  

 
 

December 2021 
3 Sinterklaasviering. 
7 Dag van de vrijwilliger. 
7 Kerst knutselcircuit. 
21-24 Geen Plusklas. 
22 Kerststukjes maken. 
23 Kerstviering. 
27 Start kerstvakantie t/m 7 januari 2022. 
 
Januari 2022 
10 1e schooldag van het nieuwe jaar. 
10 Groepsregels bespreken. 
11 Gezond op school; groepen 7 en 8.  
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Kerstfeest 

https://www.youtube.com/watch?v=qCS-QJgxMlI


 
  
Maandag 6 december - start thema kerst groep 1-2 
De laatste drie weken van het jaar besteedt groep 1-2 aandacht aan het thema kerst. Het themaverhaal dat deze 
periode centraal staat komt uit het prentenboek ‘Het boompje in het bos’. Tijdens het kerst thema worden er weer 
mooie dingen met de kinderen gedaan, zoals: rekenen met de lengte van kerstslingers, het leren van 
samengestelde woorden, kerstliedjes worden aangeleerd, er worden Engelse lessen gegeven en er komen nog veel 

meer doelen voorbij in het thema kerst. 

 
Dinsdag 7 december - Kerstknutselcircuit groep 3-8 
Om de klassen sfeervol aan te kleden, heeft iedereen een gezellige kerstboom in de klas. Hoe leuk is het dat de klas 
ook vol hangt met leuke knutselwerken van de kinderen zelf. Deze middag knutselen de kinderen in kerstthema.  

 
Woensdag 22 december - Kerststukjes maken groep 1-8 
Onder schooltijd gaan we kerststukjes maken in eigen klas. Zouden jullie het volgende willen meegeven in een 
tas: een bakje met gevuld oase (graag van tevoren nat maken), losse dennentakken, versiering en een kaars. De 
gemaakte kerststukjes nemen de kinderen na de kerstviering mee naar huis. 

 
Donderdag 23 december - Kerstdiner groep 1-8 (onder voorbehoud) 
Dit jaar willen wij in samenwerking met de ouders/verzorgers de kerstviering organiseren. Graag willen wij per 
klas een kerstbuffet samenstellen. De oudergroep zorgt voor drinken tijdens het diner. Wij willen u vragen om een 
hapje te maken voor de klas van uw kind(eren).  
U kunt denken aan:  

• Pannenkoeken  • Fruitspies   • Toetje   
• Knakworstjes  • Bladerdeeghapjes  • Gehaktballetjes   
• Multiculturele hapjes • Rauwkost of salade  • Stokbrood   

 

U mag uiteraard ook zelf iets verzinnen. Kunt u voor dinsdag 21 december middels een briefje of via uw kind 
doorgeven wat u maakt/ meegeeft. De leerkracht houdt een lijst bij en kijkt of er niet te veel dubbele dingen op het 
menu komen te staan. Er is een mogelijkheid om de kosten te declareren voor een bedrag tot € 2,50.  
Dit kan d.m.v. inlevering van een bon tot uiterlijk 31 januari 2022.  
  
Op donderdag 23 december verzoeken wij u uw kind een tas mee te geven voorzien van naam met daarin: een bord, 
bestek, een beker, een (soep)kom. 's Middags tijdens schooltijd kunnen we de klas dan helemaal klaarmaken voor het 
diner.  
 
Donderdagavond 23 december om 17.15 uur start de kerstviering (onder voorbehoud) 
Wij onthalen de kinderen in hun prachtige feestkleding met feestelijke muziek, sfeervolle verlichting in een mooi 
aangeklede school. Wij ontvangen de kinderen met hun hapje bij de ingang waar zij altijd de school ingaan 
en zij gaan zelfstandig met het hapje in een afgesloten bakje in een stevige tas naar de klas. Om 18.45 uur is de 
maaltijd afgelopen en brengt de leerkracht de groep naar het (verlichte) plein. Als de leerkracht (oog)contact heeft 
met de ouder, mag uw kind met u mee. We hanteren vaste inloop en ophaaltijden om het zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. 
Wij hopen dat we iedereen enthousiast gemaakt hebben en dat de kinderen kunnen genieten van een heerlijk 
diner.  
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe. 
Natuurlijk hopen we iedereen in het jaar 2022 weer in goede gezondheid op school te zien! 
 
 
 
 Uw vragen en reacties 

Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

Noord, Trombonestraat 1 Nikki Monster   0181-687010 
Noord, Trompetpad 2  Marion Bork   0181-680707 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 

 


