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Nieuwsbrief 8, cursus 2012/ 2013

KIND OP MAANDAG
Week 51: 17 t/m 23 december

Thema: Dromen worden waar

Lucas
2:1-20
Jezus wordt geboren, in een stal in Betlehem. De droom van Jesaja, dat
God dichtbij mensen komt, is écht waar!

Week 2:
7 t/m 13 januari
Thema: Dat belooft wat!
Lucas2:21-52
Als Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan, wordt hij door Simeon en Hanna
herkend als een bijzonder kind. Dat belooft wat!
ALGEMEEN
Actiedag voor Yhoran groot succes!
De actiedag 'Help Yhoran in zijn strijd tegen kanker' op 15 december jl. was een groot
succes.
De opkomst was enorm. Heel veel kinderen en volwassenen hebben hardgelopen en
gewandeld tijdens de sponsorloop. Persoonlijk vond ik de sponsorloop van de vier en
vijf jarigen van de Alke tot Kerkenveld heen en terug fantastisch. Ook de allerjongsten
hebben op deze manier ervaren hoe je “de benen uit het lijf” kunt lopen voor een
ander. De theaterzaal met de voorstelling van De Beerze Bulten zat helemaal vol. Er is
volop genoten van de zelfgemaakt snert en 's avonds is er na de mooie vuurwerkshow
nog flink geswingd in De Alke. De saamhorigheid van beide dorpen was heel
hartverwarmend.
De sponsorloop heeft maar liefst € 10.729,75
opgeleverd! Dit hadden we niet durven dromen.
Mede dankzij de verkoop van snert, gesponsord door
een slagerij uit Zuidwolde en andere lekkernijen heeft
de actie dag ook ongeveer 4000 euro opgeleverd. Met
dank aan het dorpshuis voor betoonde gastvrijheid en
sponsoring.
Verder hebben meerdere bedrijven en particulieren een
bijdrage gestort op het rekeningnummer 82.52.79.372 t.n.v. Actie Yhoran. Deze
rekening blijft openstaan voor giften.

Er zijn enorm veel lege flessen ingeleverd, waar ook om en nabij 500 euro is
binnengehaald. Dit is de laatste week van de flessenactie. Iedereen bedankt voor het
inleveren van de vele flessen. Ook van buiten Alteveer en Kerkenveld zijn grote giften
binnengekomen. Alles bij elkaar staat het totaalbedrag nu op € 21.269,31. Dit
bedrag gaat onze verwachtingen verre te boven.
Als school wil ik ook de kinderen en ouders bedanken die zich via de sponsorloop
enorm hebben ingezet.
Geweldig hoeveel geld sommige kinderen hebben binnengehaald. Het is overweldigend
hoe onze relatief kleine dorpen zo betrokken waren en zich zo groot hebben getoond.
Dat getuigt van een enorme gemeenschapszin die hartverwarmend is.
Hierbij willen we iedereen ontzettend bedanken die, op welke manier dan ook, heeft
bijgedragen aan deze zeer geslaagde actiedag!
Het is al eerder aangegeven: Geld van deze actie, wat niet nodig is voor Yhoran,
wordt, nadat na meerdere hercontroles genezing definitief is vastgesteld t.z.t.
gedoneerd aan KIKA, het doel waar wij op school voor sparen. KIKA zorgt ervoor dat
er veel onderzoek gedaan kan worden naar ontwikkeling betere medicijnen om kanker
bij kinderen te bestrijden.
Yhoran reageert op dit moment goed op veranderde chemo en we wensen hem en zijn
familie toe dat de weg naar genezing in deze lijn mag doorgaan.
Op www.ridderyhoran.nl kun je lezen hoe het met Yhoran gaat en welke acties nog
lopen.
Als school willen wij de kerngroep en alle vrijwillgers van harte bedanken voor alles
wat er gedaan is, om deze actie tot een succes te maken.
Advent en Kerstnieuws
Als je ’s nachts wakker ligt, kan het soms eng zijn in het donker. Je
kleren lijken wel monsters en je weet nooit wat er onder je bed
ligt… Je hoopt dat het maar gauw weer licht wordt.
Die hoop bestaat niet alleen in het klein, maar ook in het groot. Als
er erge dingen gebeuren, lijkt de wereld donker. Je wordt er bang
van en je hoopt dat het maar gauw weer licht wordt. Gelukkig is er
het verhaal van Kerst.
Het project voor advent en Kerst had dit jaar als titel: "Straks wordt het licht." We
keken uit naar het kerstfeest, waarop het licht gaat schijnen in het donker. De
projectverbeelding werd dit jaar gevormd door een lantaarn. Elke week kon een
nieuwe deur van de lantaarn worden geopend. Achter de deur kwam een afbeelding
tevoorschijn bij de verhalen van die periode. Het licht schijnt door de verhalen heen,
zodat we zien: het kerstfeest is niet ver meer.
Dat deden we eerst met verhalen uit Jesaja. Hij wist ook dat er plekken zijn waar het
donker is. Maar hij zei dat het beter zou worden.
In de verhalen uit het Evangelie van Lucas hoorden we over Zacharias en Maria. Zij
kregen bezoek van een engel. Maria verwachtte een kind, net als haar tante Elisabeth.
Zij wisten het zeker: Straks wordt het licht!

De vieringen op school en in de groepen zijn met veel licht ingekleurd.
Aan de muur hing een heuse kerststal samengesteld
met het werk van de kinderen en klonken er
geluiden van mini muziekgroepjes onder begeleiding
van juf Rona. Ouders en verzorgers en andere
belangstellenden stroomden rond de avond naar het
plein om te genieten van een warme drank.
Waarna vanuit de school een lichtslinger met
kinderen startte die eindigde op het plein, waar de
kinderen prachtige liederen zongen.
De school begint morgen om 9.00 uur. De school is
wel geopend vanaf 08.15 uur voor eventuele oppasproblemen.
Iedereen en niemand uitgezonderd, van kind tot volwassene, die wat licht aan dit
project heeft bijgedragen willen wij van harte bedanken voor hun inbreng en bijdrage.
Wij wensen iedereen veel licht toe het komende jaar.
Wij wensen kinderen, ouders, verzorgers en leden van de schoolvereiniging een goede
kerstijd en een voorspoedig 2013.
Afscheid Marianne Nijhoff
De tijd gaat snel. De LIO- stage voor juf Nijhoff in groep 5 zit er al weer op. We
hebben haar leren kennen, als een betrokken en een zeer ijverige collega. Wij wensen
haar alle succes toe bij de afronden van haar studie en het vinden van een passende
werkkring. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt!
Toiletbezoek
Het urinoir, waar jongens uit de bovenbouw gebruik van maken, was – opnieuw –
verstopt, doordat er materialen ingepropt waren, die er niet in horen. Daardoor
moesten de jongens op de gewone w.c.’s plassen en daar werden, zeker de
schoonmaaksters, niet vrolijk van. Verstopping is door installateur weer opgeheven.
We hebben enkele dagen de jongens naar een ander toilet gestuurd en toen bleek het
daar een bende. Met ingang van januari geldt de volgende regel: Jongens midden en
bovenbouw plassen in het urinoir en als dit bezet is mogen ze naar de andere
toiletten, waar dan zittend geplast moet worden. De jongens uit de onderbouw
moeten ook zittend plassen, om stank en viezigheid in toiletten te voorkomen.
Het zou fijn zijn als u thuis kinderen wilt aanleren hoe je dat dan doet.
Achteroverleunend op het toilet, met beide handen van het stuur, gaat het ook zittend
mis !!!
Jongens uit de bovenbouw moesten zich afgelopen dagen melden voorafgaand aan
toiletbezoek. Je schrikt er dan toch van hoeveel kinderen er per dagdeel meerdere
keren naar de w.c. moeten, los van de pauzes. Toiletten worden intensief gebruikt op
school.

Asbestinventarisatie
De gemeente heeft laten onderzoeken welke scholen nog sporen van asbesthoudende
materialen bevatten. Kinderen hebben woensdag 19 december daarover een brief
meegekregen. In onze school was asbest verwerkt in de zolder van het
verwarmingshok en in afsluiters verwarmingsbuizen. Dat is twee jaar geleden al door
door “de maanmannetjes” opgeruimd, toen wij nieuwe verwarmingsketels hebben
aangeschaft. Wat nu nog rest zijn de harde vensterbanken in de kleuterafdeling.
Asbestdeeltjes zijn daarin zo opgesloten, dat het geen enkel gevaar oplevert voor de
gezondheid. Het hoeft van de GGD niet eens verwijderd te worden, maar de gemeente
neemt het zekere voor het onzekere en gaat waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie die
vensterbanken vervangen.
In eerder risicoprofiel was ook aangeven dat ommanteling van verwarmingsbuizen in
de kelder asbest zou bevatten. Dit blijkt niet het geval te zijn: Er is gips toegepast als
isolatiemateriaal. Verder ligt er in de kelder nog een plankje, waarop de hete
soldeerbouten gelegd kunnen worden, om inbranden in de tafel te voorkomen. Dit
plankje zal afgevoerd worden.
Ik heb de brief van de gemeente niet eerder
uitgedeeld, dan na deze toelichting, omdat de algemene aanduiding: er is asbest in de
school van uw kinderen aangetroffen, te veel vragen op kan roepen.
Mobieltjes
Je schijnt tegenwoordig niet meer mee te tellen als je als basisschoolkind in groep 8,
zèlfs een enkeling in groep 7, niet de status hebt, over zo’n apparaat te beschikken. Ïn
de schoolgids staat de regel dat alleen die kinderen die veraf wonen en waarvan
ouders dat aangevraagd hebben, een mobieltje mogen hebben. We hebben de laatste
jaren oogluikend toegestaan dat kinderen die dingen wel meenemen naar school met
de duidelijke afspraak dat tijdens de les ze niet gebruikt mogen worden. Deze
afspraak is al lastig door leerkrachten te controleren, maar dat terzijde. Prachtig wat
je allemaal niet met een mobieltje kunt !
Wij werden de afgelopen week geconfronteerd met de keerzijde. Kinderen blijken van
wat oudere jeugd via whatsapp filmpjes te ontvangen. Daar zaten twee
mensonterende filmpjes bij, die onnadenkend door kinderen uit hogere groepen
bekeken en gedeeld werden. Ik heb niet eerder in mijn loopbaan zulke schokkende
filmpjes gezien. Smerige porno en ook geweldsfilmpjes, waarbij kinderen getrakteerd
worden op emotieloze geweldsexplosies, waarbij kinderen/pubers zeer grof fysiek
geweld gebruiken. Dit soort filmpjes genereert een voedingsbodem voor de daden van
de Breiviks van deze wereld. Ik ben daar erg van geschrokken en wil u als ouders
oproepen de mobieltjes van uw kinderen regelmatig te controleren op dergelijke
zaken. Het beroep op privacy lijkt me in dit verband niet van toepassing. We hebben
schorsing van een leerling overwogen, maar stigmatisering door onnadenkend gedrag
dient ook geen doel. Ik wil er echter wel op wijzen dat bij een volgend
gebeuren op dit terrein ik van de bevoegdheid tot schorsing gebruik zal maken.
Grenzen van alles waar wij als school voor staan zijn zwaar overschreden en we
kunnen dit soort zaken absoluut niet tolereren. Het meenemen van mobieltjes blijft
vooralsnog toegestaan, maar nogmaals benadrukt: niet tijdens de les gebruiken en
verzoek aan u om te controleren wat kinderen er mee doen.

Schoenendoosactie
Dit jaar hebben we weer samen met de kerk en de kinderen uit de groepen 1 t/m 4
schoenendozen mogen versieren en vullen met allerlei spulletjes.
In totaal hebben we 70 mooi versierde en gevulde dozen mogen wegbrengen.
Ook hebben we een bedrag van 300 euro kunnen overmaken.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen we dan ook hartelijk bedanken.
Trefbaltoernooi
Wij mogen met 2 teams op vrijdag 28 december 2012 naar de gemeentelijke
Trefbalfinale in De Wijk.
Deze finale wordt gespeeld in Sporthal De Slenken in De Wijk. We beginnen om
13.00 uur en hopen om 16.00 uur finalewinnaar te zijn..
De zaal is open vanaf 12.30 uur, ouders en andere belangstellenden mogen komen
kijken.
Het team "De Superwijzers" (groep 5/6) en het team "De Zeventjes" (groep 7/8)
zullen hier een sportieve finale spelen. Kom ze aanmoedigen!!!
Voor meer informatie zie de bijlage.
Presentatie Malawi-groep in de Eendracht.
Donderdag 3 januari is er een presentatie van de Malawigroep in de Eendracht. Dit is het gebouw achter de kerk
in Alteveer. De presentatie begint om 20.00 uur, iedereen
is van harte welkom. Tijdens de presentatie worden er
foto’s en filmpjes getoond om u een indruk te geven van
wat er met het geld gebeurd is.
Groeten Arjan, Mariet, Carine en Hetty.
Schoolverpleegkundige
Als school is het altijd prettig om positieve dingen te kunnen melden en daarom willen
wij u het volgende niet onthouden. Namens de schoolverpleegkundige willen we u als
ouder/verzorger bedanken voor het nakomen van uw afspraken en de prettige
samenwerking.
Brede school Gemeente De Wolden
In de bijlage vindt u informatie over de brede school in de gemeente De Wolden
Nieuwsbrief
Heeft u vragen, opmerkingen of een nieuwsbrief niet ontvangen wilt u dit dan
doorgeven aan secretariaat@wegwijzeralteveer.com

DATABANK
woensdag 19 december
donderdag 20 december
donderdag 20 december

18.45 uur inloop in school (ook voor ouders)
19.00 uur kerstviering in de klassen
school begint om 9.00 uur
groep 1 ’s morgens vrij, ’s middags wel school

ma 24 dec t/m vr 4 januari

kerstvakantie

ma 28 januari
woensdag 30 januari
donderdag 4 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari
woensdag 13 februari

start project
tienminutengesprekken gr 1-2
kijkavond vo Hoogeveen
kijkavond vo Hoogeveen
inloopavond project
nascholingsdag zorg:kinderen vrij!

ma 18 febr t/m vr 22 febr

voorjaarsvakantie

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij
twijfel uit van de agenda.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1

Jarno was 9 december jarig; hij is 5 jaar geworden! Van
harte gefeliciteerd!

Wat hebben we hard gewerkt!
Sinterklaas zag dat groep 1 al mooie werkjes kan maken. De pieten waren wel een
beetje dom, maar één piet kon al in het vriendenboekje van Anouk schrijven. We
hebben ook een cadeautje van Sinterklaas gekregen.
Nu zijn we druk aan het werk voor het Kerstfeest. We kennen al wat liedjes en hebben
gewerkt over Kerstfeest.
We wensen iedereen een fijn Kerstfeest, een goede vakantie, en een gelukkig 2013.

GROEP 2
Vanaf de herfstvakantie was het een drukke, maar heel gezellige tijd.
Bij elk thema leren we een aantal letters. We hebben al 10 letters geleerd; ook leren
we hoe je de letters moet schrijven.
Na de herfstvakantie hebben we eerst nog even over “het weer”gewerkt.
We hebben een regenmeter en weerkalender gemaakt.
Daarna moesten we hard aan het werk om een mooie lampion voor Sint Maarten te
maken.
Sinterklaas kwam ook nog op bezoek in groep 2; hij had 3 pieten bij zich.
Wij hebben met elkaar de stoel voor sinterklaas en de pieten versierd. De pieten
deden erg grappig. Een paar kinderen mochten een koprol en een radslag voordoen
op de mat en de pieten moesten het nadoen. We mochten ook allemaal een mooi
cadeautje uitzoeken.
Op dit moment zijn we druk aan het werk voor Kerst. Het ziet er al heel gezellig uit in
de klas. We hebben mooie sterren, kerstbomen, lantaarntjes en lichtpotjes gemaakt.
Elke dag zijn we aan het oefenen met liedjes en gedichtjes voor het Kerstfeest.
Na de kerstvakantie gaan we werken over het thema “sneeuw en ijs”. We hopen dat
we dan ook kunnen genieten van het winterweer.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
GROEP 3
Wij leren lezen in groep 3. De laatste letter die we hebben geleerd is de ie. Sommige
kinderen mogen duo-lezen. Wij doen vaak spelletjes van de speellesset, we hebben
veel plezier.
We gaan met de bus naar gym. We zijn er dan met 5 minuten. Slingeren aan touwen
vinden we erg leuk.
Sinterklaas is bij ons in de klas geweest en wij hebben een cadeautje gekregen. De
Pieten moesten ons nadoen. We moesten zwemmen in het water op de grond. Piet
moest het ook weer schoonmaken. We moesten Piet leren hoe hij moest
schoonmaken.
We hebben ook kinderboekenweek gehad. Er was een goochelaar. En we hebben een
film gemaakt. Wij vonden het erg leuk
Luca, Nienke en Ella
We gaan met de bus naar gym, dat is leuk. Wij kunnen heel goed gymmen, het is leuk
om in de touwen te klimmen en te zwaaien. Ook tikkertje vinden we leuk.
We leren lezen met zoem de bij. We leren goed rekenen. We leren goed letters te
schrijven. We doen ook spelletjes op de computer met zoem de bij.
Sinterklaas is wel eens bij ons in de klas geweest. Sinterklaas is ook heel lief. De
zwarte Pieten deden grappig en deden water op de grond.
Het is bijna kerst en de kerstboom staat in de klas, de lantaarntjes hangen er bijna
allemaal in. Sommige kinderen hebben ze nog niet af. De kerstboom is heel mooi.
We vinden het heel leuk in groep 3

Milan V, Carlijn, Marinde en Rutger

GROEP 4
Eline: “Ik heb meegelopen met de sponsorloop, en het was leuk. De voorstelling was
erg leuk. Het konijn was erg grappig. En we hebben veel geld ingezameld. Ik was ’s
avonds wel moe van de sponsorloop. Ik vond het knap dat iedereen zo ver kon lopen.”
Maureen: “Het was heel leuk bij de sponsorloop. We hebben veel geld ingezameld.
Yannick en ik hebben een taart gewonnen, omdat we veel geld hadden gekregen. De
voorstelling was heel erg leuk. De knieperties die verkocht werden vond ik ook erg
lekker.”
Ook Lynn en juf de Groot hebben een taart gewonnen omdat zij veel geld voor Yhoran
hadden ingezameld. Het was al met al een geslaagde dag afgelopen zaterdag. Het
bedrag dat we voor Yhoran hebben opgehaald is enorm! Daar zijn we heel trots op.
Een

kerstgroet

van

ons

allemaal…

En

tot

volgend

jaar!

GROEP 5
Bij de aanloop naar de kerst zat een vrolijk thema in de bijbelverhalen. Het thema dat
aan de orde kwam was stralende gezichten. De meester en juf en iedere leerling van
onze groep hebben nagedacht over het moment wanneer zij een stralend gezicht
krijgen.
Ik krijg een stralend gezicht:
van de kinderen uit mijn klas als ze een goeie dag hebben gehad(meester Wobbes)
van muziek spelen en leuke dingen met de klas doen(juf Nijhoff)
als ik jarig ben (Luuk)
als ik moet lachen (Nerena)
als ik mijn familie weer zie (Dominique)
als ik kerstkaarten krijg (Anne-Rosan)
als ik een wedstrijd moet voetballen (Stef)
als ik win met voetbal (Darnell)
als ik als ik een judo wedstrijd win (Pascal)
als ik leuke dingen ga doen (Ruth)
als ik iets krijg wat ik al heel graag wou (Lynn)
als ik win met een voetbal wetstrijd. ( Olga)
als ik op vakantie ga.(Cecilia)
als ik een wedstrijd win van voetbal (Allard)
als ik jarig ben(Tygho)
als er mooie feestdagen zijn en als het oudjaarsdag is(Tristan)
als ik een judo wedstrijd win (Mart)
als ik een voetbal wedstrijd win (Daniël)
als ik jarig ben (Maurice)
als ik arme kinderen help(Yannick)
als ik een paard krijg(Dian)
als ik lekker ga winkelen(Saskia)
als ik een wedstrijd win met hardlopen(Tymen)
als ik jarig ben(Yoran)
als ik speel met Lego(Rik)

Als u iedere week actueel nieuws/fotootje of informatie wilt over bijv. de woorden van
de week en handige hulpprogramma’s bij rekenen, lezen of taal dan verwijs ik u naar
onze groepssite van groep 5:Klik hier voor de site van groep 5 of via de website
wegwijzeralteveer.com/groepen/groep5.
De stage-periode van Juf Nijhoff zit er voor 2012 op en wij willen haar bedanken voor
de muzikale geluiden van haar accordeon en haar inbreng in ons leren. Wij wensen
haar voor 2013 een leerzaam en voorspoedig jaar toe. Verder willen wij met deze
collage van stralende gezichten iedereen een fijne kerstvakantie en een goed 2013
toewensen.
Meester Wobbes en groep 5
GROEP 6
Sinterklaas komt op school!
Sint en piet kwamen 5 december op de Wegwijzer.
En ze kwamen natuurlijk ook in groep 6.
Je raadt het niet Patrick, Lennart en Rowin deden een goocheltruc.
En Roos en Esmee hadden een prachtige gedicht geschreven.
En wij kregen allemaal prachtige surprise, wij waren allemaal blij.
En er waren ook grappige surprise zo als een snotneus met slijm.
En een mooi varken elke surprise was mooi.
Wij kregen ook een mooie aankomst van sint.
En hij ging op een handjes loper lopen.
En het liep allemaal leuk af.
Geschreven door Paulina Geerts

Vuurwerk: Voorzichtig!
Wij gaan in de kerstvakantie heel veel oliebollen eten en kinder wijn drinken.
In een echt wijn glas. En natuurlijk heel veel vuurwerk kopen. Je moet voorzichtig
zijn met vuurwerk, je kan zo je vingers kwijt raken.
Je hebt heel veel soorten:
Rotjes
Knetter kaarsjes
Bommen
Gillende keukenmeiden
Duizendpoot.
Groeten,
Michelle Scholing en Roos van der Berg
Kerst vakantie.
Het is bijna oud en nieuw. Dan wordt er veel vuurwerk gekocht.
Dat mogen we op 31 december ‘s avonds afsteken. Dat vier je meestal
met je familie. Of met kennissen. Dat wordt dus een groot feest.
Maar het gaat niet alleen om oud en nieuw. Het gaat ook over
de kerstvakantie. Want dan zijn er veel dingen te doen.
Bijvoorbeeld naar een pretpark, uit eten, naar je opa en oma.
En alvast een gelukkig nieuw jaar.
Kerst vakantie
Het is bijna weer kerstvakantie, nieuwjaarsdag en oudjaarsdag.
Er wordt dan weer eerste kerst dag en de tweede kerst dag gevierd.
Er wordt lekker gegeten bij familie er wordt gelachen .
En het vuurwerk en carbid wordt af gestoken en kijk uit voor je lichaam.
En alvast gelukkig nieuw jaar.
groetjes
Mark en Ivan

Groep 6 wenst iedereen hele fijne feestdagen.
GROEP 7

GROEP 8
De laatste nieuwsbrief voor dit jaar. Een jaar waarin we weer veel geleerd en gedaan
hebben. Altijd even weer een goed moment om terug te kijken. Maar ook een mooi
moment om vooruit te kijken. Het nieuwe jaar belooft een spannend en toch ook heel
leuk jaar te worden. Hard blokken, CITO toets, scholen kijken en kiezen, maar
natuurlijk ook het afscheid van de basisschool met veel oefenen voor de musical. Maar
zover is het “gelukkig” nog lang niet.
Afgelopen week hebben we de toets voor geschiedenis gemaakt. Gelukkig veel
voldoendes. Ook het thuis oefenen van de gezegdes gaat steeds beter. Dat is ook
terug te zien in de cijfers. Blijf wel oefenen thuis. Dat is meteen ook een goede
oefening voor volgend jaar. We hebben ook een start gemaakt met het oefenen met
de spelling spieker.
Een handig hulpmiddel voor werkwoord spelling. Hier gaan we de komende tijd ook
frequent mee oefenen.
In de weken hiervoor hebben we samen elke dag stil gestaan bij het feest van het
licht. De aankondiging van de geboorte van Het Kind. Woensdagavond vieren we
samen kerstfeest in de klas en donderdagmiddag fietsen we samen naar Kerkenveld.
In De Berkenhof zullen we daar samen met juf Rona een aantal kerstliedjes voor de
bewoners zingen. Vrijdag sluiten we dit jaar gezellig af en gaan we samen film kijken.
De kinderen van groep 8, juf De Groot en meester Fernhout wensen iedereen hele
fijne feestdagen toe.
PLUSGROEP
Iedere maandag staat ‘filosofie’ op het programma voor de plusgroep. Tijdens dit half
uur tekenen, schilderen en spelen de kinderen toneel over een bepaald thema.
Tijdens- of na afloop van deze activiteiten praten we over deze thema’s. De volgende
thema’s hebben we behandeld:
1 Fantasie: gek, gekker, gekst.
2. Dromen: dromenland / nepdromen.
3.Verschillende soorten mensen: honderd soorten mensen / de verschilmens / de
vrouwmanmens.
4. Gevoelens en emoties: meneer citroen en mevrouw aardbei / de winnaar.
Op dit moment zijn we bezig met thema 5. Macht: een bazige hoed. De eerste les
hebben we gebruikt om een bazige hoed te knutselen. Het moest een zo koninklijk
mogelijke hoed, kroon of ander hoofddeksel zijn. Ze moesten koninklijke kleuren
uitkiezen en een hoofddeksel maken dat ontzettend statig, trots en adellijk was.
Hoofddeksels die niet klaar waren, werden thuis afgemaakt.

De tweede les gingen we toneelspelen. Iedere keer was er één koning of koningin. De
koning(in) bepaalde wat er ging gebeuren. Hij/zij was helemaal de baas. Zo mocht
hij/zij zich laten verwennen, een mooie troon laten maken, zichzelf laten dragen, zijn
nek laten masseren enzovoort. De koning(in) was de baas en de anderen deden wat
de koning(in) vroeg.
De kinderen van de plusgroep konden goed bedenken wat ze wilden. Ze waren nog
lang niet klaar met dit toneelspel. De kinderen kregen het gevoel dat ze de touwtjes in
handen hadden. Anne kreeg stiekem een extra opdracht. Haar werd gevraagd om juist
rebels te zijn. Zij deed niet wat haar gevraagd werd. De koning(in) moest nu even
nadenken hoe hij/zij met dit gedrag om moest gaan. Koning Joran gooide Anne in het
leeuwenhok, Koning Justin negeerde haar rebelse gedrag en Koningin Lola liet vooral
duidelijk merken dat ze het niet vond kunnen dat Anne niet deed wat zij van haar
vroeg.
De derde les hebben we gefilosofeerd over de volgende vragen: Hoe het was om de
koning te zijn? Of je het leuk vond dat iedereen deed wat jij vroeg. Wat een koning
maakt tot een koning? Is een koning bazig, lief, gul of aardig? Welke eigenschappen
heb je nodig om een koning te zijn? Hoe was het om te moeten doen wat de koning
vroeg? Waarom wil iedereen eigenlijk het liefst de baas zijn? Kun je ook redenen
bedenken waarom je niet de baas wilt zijn? Is het moeilijk om de baas te zijn? Is het
moeilijk om een goede baas te zijn? Moet je altijd gehoorzamen aan een baas?
Wanneer wel en wanneer niet? Zijn bazen echt nodig? Of zijn ze eigenlijk niet nodig?

