
 

 
  
Kalender 

 
Lied van de week 
KOM - Advent is kijken naar wat komt 
 
Bijbelverhalen 
Lucas 1: 26-80  
Hoog bezoek  
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël 
vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal 
Jezus heten en de zoon van de Allerhoogste 
zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op 
bezoek bij haar tante Elisabeth. Elisabeth vindt 
het heel bijzonder dat de moeder van de Heer 
bij haar op bezoek komt. 
 
Behoeftepeiling andere schooltijden 
De MR-leden en de directie hebben een 
verzoek van een ouder binnengekregen om 
een onderzoek te starten naar andere 
onderwijstijden op onze school. De MR zou 
graag zien dat er een behoeftepeiling gaat 
plaatsvinden. Voorafgaand aan deze peiling 
willen wij u graag eerst informeren over de 
verschillende onderwijstijden, de voor- en 
nadelen en ook willen wij u de gelegenheid 
geven tot het stellen van vragen. Wij zullen 
daarom in het voorjaar van 2021 een 
ouderavond organiseren over dit onderwerp. 
Wij hopen dat deze ouderavond in de school 
kan plaatsvinden, anders gaan wij op zoek 
naar andere mogelijkheden. U wordt hier later 
verder over geïnformeerd.  

Bericht van de Sint 
Sint heeft ons laten weten vrijdag 4 december 
een bezoek te brengen aan onze school. Sint 
komt dit jaar alleen, want de pieten moeten 
uitrusten voor 5 december. Het is dit jaar 
jammer genoeg niet mogelijk dat er ouders 
aanwezig zijn als sint arriveert bij ons op 
school, maar we beloven dat we foto’s maken 
en die zullen plaatsen op de Parro-app. 
 
Kerstfeest 
Het is dit jaar niet mogelijk om het Kerstfeest 
met elkaar te vieren in de kerk. We hebben als 
team besloten in de klas een kerstviering te 
houden met onze eigen groep. Dit zal 
plaatsvinden op 17 december in de ochtend. 
Die middag zal er gewoon school zijn. Volgend 
jaar hopen we weer samen met u het 
Kerstfeest te mogen vieren. 
 
In deze Corona tijd willen we ook denken aan 
de ouderen, opa’s en oma’s. Voor hen hebben 
we ook dit jaar weer een kleine attentie 
gemaakt. De kinderen kunnen dit jaar niet 
persoonlijk de kerstgroet afgeven, vandaar dat 
we er voor gekozen hebben dat iedere leerling 
een adres krijgt om de kerstgroet door de 
brievenbus te doen. 
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Parro-agenda 
De oudergeleding van de MR heeft de wens 
uitgesproken om de agenda in de Parro-app te 
gebruiken, zodat de meeste informatie in één 
app te zien is. U heeft inmiddels kunnen zien 
dat er al wat activiteiten toegevoegd zijn aan 
de agenda. Er zullen in de loop van de tijd 
steeds meer activiteiten in deze agenda 
verschijnen. Heeft u nog geen toegang tot de 
Parro-app, dan vragen wij u contact op te 
nemen met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Zij kunnen u deze toegang 
nogmaals verlenen.  
 
Een broertje geboren! 
Bij de familie Zawadzki is op 21 november 
2020 een baby geboren, een zoon met de 
naam Xavyer. Van harte gefeliciteerd familie 
Zawadzki ! Marsel wat leuk dat je een broertje 
hebt gekregen! Heel veel geluk samen met 
jullie zoon en broertje.  
 
Groep 1/2/3 
Vrijdag 4 december komt Sint bij ons in de 
groep. Zijn pieten komen niet mee, maar ze 
hebben gelukkig wel iets van zich laten horen. 
Op een moment dat wij niet op school waren, 
hebben de pieten een bezoek gebracht aan 
onze school. Ze hebben de klassencadeautjes 
verstopt, alleen waar???? 
Als het goed is, staan de aanwijzingen in het 
grote boek van Sint. We hopen dat we ze 
kunnen vinden. 
 
Alvast het volgende: de kinderen van groep 
1-2-3 mogen vrijdag 18 december speelgoed 
meenemen. 

 
Groep 4/5 
Deze week hebben de kinderen 2 dagen 
online les gehad van juf Ramona. In de klas 
was een onderwijsassistent aanwezig om de 
kinderen aan te sturen en te helpen met 
vragen en de juf gaf de instructies vanaf haar 
laptop thuis. De kinderen hebben heel goed 
meegewerkt, maar de juf was wel heel blij dat 
ze donderdag weer gewoon op school les kon 
geven.  

 
 
De juf kon de kinderen thuis goed in de gaten 
houden :) 
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Groep 6 
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen 
krijgt groep 6 les in een apart lokaal. We 
volgen daar lessen van o.a. rekenen, taal en 
spelling. Bij taal en spelling hebben we 
geoefend met voegwoorden en sterke/zwakke 
werkwoorden. 
Bij rekenen zijn we deze week begonnen met 
blok 3, de introductie van de breuken. Dat ging 
meteen al heel goed. Knap, hoor! 
We kregen een plak ontbijtkoek  en moesten 
deze in gelijke stukken verdelen. Zelfs de 
liniaal werd hiervoor gebruikt, want het moest 
wel eerlijk gebeuren. Daarna werden de 
stukken natuurlijk lekker opgepeuzeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6/7 
Donderdag 3 december jl. zijn de kinderen van 
groep 6 en 7 op bezoek geweest bij de 
Uitvindfabriek in Breda. Deze excursie werd 
georganiseerd door de gemeente Altena. De 
wethouder kwam zelfs nog een kijkje nemen. 
Na de introductie maakten we allemaal een 

eigen deuralarm. Deze mochten we solderen. 
Het resultaat mochten we ook mee naar huis 
nemen. Daarna maakten we nog een filmpje 
mbv een greenscreen. Dit was leuk en grappig 
om te doen. Het was een leuke ochtend! 
 
 
 

Groep 6/7/8 
Ook wij kunnen niet wachten op de komst van 
Sinterklaas! We weten dat Sinterklaas thuis 
werkt en dus maar weinig ‘in het echt’ te zien 
is. Hij wil wel af en toe ongestoord een rondje 
rondom zijn werkpaleis lopen om een frisse 
neus te halen. Nu heeft hij ons gevraagd een 
outfit te ontwerpen waarin hij niet zo opvalt, 
zodat hij incognito over straat kan. Dus als u 
deze dagen een boer met een mijter of een 
gamer met een grote witte baard voorbij ziet 
lopen, laat deze man dan zoveel mogelijk met 
rust. Kan hij daarna weer op tijd verder met 
zijn Google Meet afspraken ;)  
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Ook zijn er gezellige pietjes gemaakt. 
 
Daarnaast heeft Sint ook een grote rol 
gespeeld in onze taalopdrachten. Deze week 
moesten we bijvoorbeeld aan de hand van een 
gekregen krantenkop een nieuwsbericht 
schrijven. We moesten letten op de W-vragen 
(wie, wat, waar, wanneer) en we mochten 
alleen gebruik maken van (in dit geval 
verzonnen) feiten. Als journalist moet je je 
mening namelijk achterwege kunnen laten, 
zodat de lezer een eigen mening kan vormen: 
 

Sinterklaas met zijn 
paard in de trein 

 
Afgelopen donderdag zat Sinterklaas met zijn 
paard Ozosnel in één keer in de trein. Het was 
de trein van Utrecht naar Amsterdam. Van dit 
incident kijken veel mensen niet op, omdat 
vorig jaar Sinterklaas op een zebra is 
aangekomen. De conducteur wist niet wat hem 

overkwam. Toen Sinterklaas de trein in kwam 
werd het feest in de trein. Overal lagen 
pepernoten en cadeautjes, kinderen die gilden 
voor handtekeningen en overal drollen van het 
paard.Toen de conducteur het weer rustig 
probeerde te maken is Sinterklaas op zijn plek 
gaan zitten het paard kwam bij hem zitten. We 
hebben ook nog even Sinterklaas gesproken 
waarom die dit heeft gedaan.Van Sinterklaas 
hebben we te horen gekregen dat het wel 
moest hij moest in één dag van Utrecht naar 
Amsterdam. En hij kon dat niet in een dag 
afleggen op zijn paard. Dus heeft hij de trein 
gepakt.Maar hij moest zijn paard meenemen 
voor als hij de trein zo zou uitstappen.Utrecht 
Centraal wil Sinterklaas aanklagen voor in 
plaats van met geld betalen met pepernoten. 
Hij heeft in de trein misbruik gemaakt van zijn 
positie. Ze zeggen dat de trein er heel slecht 
aan toe is en dat de trein nu heel erg ruikt naar 
poep. Ze willen een schadevergoeding van 
12000 pepernoten en 3000 stukken marsepein 
en ook nog eens 6000 
chocoladeletters in alle 
letters van het alfabet. 
Hier heeft Sinterklaas 
nog niet op gereageerd.  
 
Door: Sophie Duister 
(groep 8) 
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Kerstbakjes maken in 6-7-8 
Al een paar jaar op rij maken we kerstbakjes in 
6-7-8. Zo ook dit jaar, op donderdagmorgen 17 
december (na de Kerstviering). 
Graag een eigen potje, kaars en takken 
meenemen. De oase krijg je op school.  
Heeft u genoeg kerstgroen in uw tuin? Wilt u 
dan uw kind(eren) wat meer meegeven? 
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