
Donderdag 15 december:
Kerstspel in Ouderen Ontmoetingscentrum
Woensdag 21 december:
Kaarsjesdiensten in kerk van de EBG
Vrijdag 23 december:
Kerstviering in de klassen- om 12:30 begint
de kerstvakantie
Maandag 9 januari:
Studiedag- alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 10 januari:
Eerste schooldag van 2023
Vanaf maandag 16 januari:
Afname IEP toetsen groepen 3-7
Vrijdag 3 februari:
Kennismakingsochtend nieuwe ouders
Vrijdag 10 februari:
Eerste portfolio gaat mee naar huis
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Belangrijke data
Deze staan ook op de agenda van SocS

Kaarsjesdiensten
Op woensdag 21 december vieren wij ons
Kerstfeest in de kerk van de EBG. 
De Kaarsjesdiensten zijn van:
16:30 - 17:30 uur Kleuters
18:00 - 19:00 uur Middenbouw
19:30 - 20:30 uur Bovenbouw
Iedereen is van harte welkom!

Wij hebben al diverse hulpouders voor de
opbouw van het podium en het assisteren
tussen en tijdens de vieringen, waavoor
dank! Wilt/kunt u foto's maken en heeft u
zich nog niet gemeld? Wij horen het
graag.
Na de vieringen collecteren wij voor een
bijzonder goed doel, zie verderop de flyer
in deze Nieuwsbrief!



Gewoonte 2: Einddoel voor ogen: maak een plan! 
 

Waarom doe je wat je doet? Welk eindresultaat wil je halen? Deze vragen staan centraal bij de
tweede gewoonte: maak een plan, houd je einddoel voor ogen. Deze gewoonte is breed toepasbaar.

In de plusklas stellen we deze gewoonte centraal als er wordt samengewerkt. 
Onderzoeken en ontwerpen is een vast onderdeel in onze plusklassen. De leerlingen reageren dan

ook enthousiast als ze een ontwerp gaan maken op ‘Piet uit de brand te helpen’. Hij heeft veel
pepernoten gegooid en nu zo’n spierpijn in zijn arm! Wat kan jij ontwerpen om zijn bovenarm te

ontlasten?
 

“Oh leuk, we gaan een pepernotenschietmachine ontwerpen en bouwen! Juf, mogen we
samenwerken?” Natuurlijk mag er worden samengewerkt, graag zelf! Leren samenwerken is één van

de leerdoelen van de plusklas en met een reden. Samenwerken klinkt gezellig, maar is niet zo
eenvoudig. De leerlingen starten ieder met een eigen ontwerp. Daarna overleggen ze hoe ze hun

ideeën kunnen combineren tot het beste ontwerp. Ondertussen wordt de machine steeds fraaier en
fraaier… terugkerende vraag: zorgt jullie ontwerp ervoor dat Piet zijn arm minder hoeft te gebruiken?

Het regelmatig herhalen van “einddoel voor ogen” zorgt ervoor dat de leerlingen niet de zijpaden
inslaan en verdwalen maar samen, in synergie, de hoofdweg naar het eindresultaat blijven volgen. 

 
Deze gewoonte heeft meer facetten dan alleen een praktische. We bespreken aan het begin van het
jaar het leerdoel: wat wil je dit jaar leren? Regelmatig bespreken we dit einddoel voor ogen zodat we

onze dagelijkse activiteiten proactief in het teken zetten van ons leerdoel. 
Waarom doen we wat we doen, welk doel streef jij na? 

 

Gewoonte 1: Wees Proactief!
 

In de kleuterbouw starten we aan het begin 
van het schooljaar met het voorlezen uit het boek: de
7 eigenschappen van Happy Kids van Sean Covey.

De eerste gewoonte is PROACTIEF. Gaandeweg het
verhaal wordt duidelijk dat Ed Eekhoorn zelf

verantwoordelijk is als hij zich verveelt. Iemand
anders kan dat niet voor jou oplossen. De

gesprekken die we in de groep hebben over proactief
zijn, zijn heel waardevol. Hoe ervaren de kinderen
wat proactief is, wat moet je daarvoor doen, welk

gedrag verwacht de leerkracht van jou? Uiteindelijk
geef je als leerkracht het goede voorbeeld. We

stimuleren om elkaar te helpen met het opruimen van
de klas en bijvoorbeeld met het dichtdoen van de

jassen. Dat je uiteindelijk zelf de keuze maakt om te
helpen. Een proactieve houding wordt dan ook

gekenmerkt door het nemen van initiatief en draagt
bij aan het bereiken van je doelen. We leren dat we

met elkaar (samen is beter) verantwoordelijk zijn voor
onze groep, het materiaal en elkaar.
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Volgende week gaan wij met de Kerstvieringen in de kerk van de EBG en op vrijdagochtend in de
klassen, 2022 afsluiten met elkaar. Wij prijzen ons gelukkig dat wij de decembermaand, na 2 jaar,

weer “gewoon” kunnen vieren. De voorbereidingen zijn in volle gang voor de diensten op woensdag
21 december: iedereen is welkom in de kerk voor deze bijzondere traditie!

Dit jaar wordt het kerstspel (door kinderen uit alle bouwen!) ook twee keer opgevoerd tijdens de
kerstviering voor leden van het Ouderen Ontmoetingscentrum en hun mantelzorgers, altijd heel

bijzonder om bij te kunnen dragen aan dit feest.
Het einde van het jaar betekent ook altijd even terugkijken naar de afgelopen periode. Het

Sinterklaasfeest is uitgebreid gevierd en er zijn talloze activiteiten geweest in en buiten de klas (wat
een luxe dat wij zo'n leuke ijsbaan hebben op loopafstand!). Alle leuke foto's die hiervan zijn

gemaakt vindt u terug op de groepspagina's van Social Schools.
Met nog iets meer dan een week te gaan hopen wij dat onze teamleden gezond blijven, het valt niet

mee om de gaten te dichten die ontstaan bij ziekte, maar tot nu toe mogen wij niet klagen. 
 

Wij zijn met het team goed aan het werk m.b.t. de speerpunten vanuit het Jaarplan; deze gaan wij
op de studiedag van 9 januari evalueren. In de middag hebben wij de tweede training op het gebied
van feedback geven. In de middag/avond hebben wij met het team, bestuur, MR, Oudstenraad en
TSO en onze traditionele nieuwjaarsborrel. Deze wordt dit jaar gecombineerd met de Strategische

Avond, waarin wij vooral samen vooruitkijken naar wat goed is voor onze school en onze leerlingen. 
 

In groep 8 zijn de eerste IEP-toetsen afgenomen en zijn de portfolio’s meegegeven.  Na de
vakantie maken ook de groepen 3-7 deze toetsen, die ons een mooi inzicht bieden in de leergroei

van elk kind. In de groepen 6 t/m 8 is tevens de jaarlijkse leerling tevredenheidsenquête
afgenomen. Hier zijn wij ontzettend blij mee want het cijfer dat de leerlingen ons geven is een 8,4!

 
Wij wensen jullie allen tenslotte een fijne Kerst, een heerlijke kerstvakantie  

en een goed en gezond 2023.
Tot ziens tijdens de Kaarsjesdiensten, op het plein of op 10 januari! 

Hanneke Vermunt
 

PS En omdat gezondheid niet vanzelfsprekend is, bevelen wij hierbij van harte de collecte van de
Kaarsjesdiensten bij u aan. Onze oud-leerling Evy is gelukkig helemaal hersteld van leukemie en voert actie in

het kader van Missie 538 voor speciale "Clean Rooms" in het Prinses Máxima Centrum. 
Doneren kan contant aan de deur na afloop van de dienst of via een TIKKIE. 

 

Vanuit de Directie: 

Social Schools (SocS)
Dit mooie systeem is inmiddels helemaal
ingeburgerd, iedereen is er erg blij mee. 

Nagenoeg alle absentie- en verlofmeldingen
verlopen inmiddels ook via de App.

Heel soms komt het voor dat wij u als ouder
moeten telefonisch moeten bereiken; wilt u er

derhalve voor zorgen dat uw mobiele nummer in
uw profiel staat? 

Dank!
De decemberfeesten zijn altijd heel gezellig maar ook

organisatorisch een behoorlijke uitdaging. 
Wij willen hierbij dan ook alle OUDERS bedanken die

dit mede mogelijk maken voor de school! Sint
boodschappen, inpakken en versieren, assisteren of

rijden voor het kerstspel, of helpen met het
opbouwen van het podium, fotograferen tijdens de

diensten... Wij waarderen dit enorm! Dank!



Vakantierooster 2022-2023
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Krokusvakantie: 24 februari t/m 5 maart 2023
Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren: 27 mei t/m 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen (waarop alle kinderen vrij zijn):
Maandag 9 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

Aanmelden
Vergeet u jongere broertjes en zusjes

van reeds geplaatste kinderen niet aan te
melden? Dit gaat niet automatisch! 

Zij worden met voorrang ingeschreven
als ze 3 jaar oud zijn.  

 
Wat betreft nieuwe gezinnen: een
aanmelding wordt omgezet in een

inschrijving als het kind 3 is geworden.
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan

plekken gaan wij over tot loten. Dit
gebeurt in 3 cohorten (januari-mei, juni-
augustus en september-december).  Zie

hiertoe ook ons Toelatingsbeleid. 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne
kerstvakantie!



Oud-leerling
Evy is

leukemie-vrij!

Help onsEvy
helpen met
haar missie

Kerstcollecte


