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Agenda

Nieuws over
De Boomgaarden én Het Balkon

17 dec. Kerstviering
18 dec. Kerstviering
20 dec. Kerstdiner met ouderborrel
24 dec. 2018 t/m 4 jan 2019 Kerstvakantie
8 jan. OV vergadering
15 jan. MR vergadering

Wist u dat...
* sommige klassen de hele ochtend bezig
waren met de gedichten en surprises?
* sinterklaas vertelde dat hij zijn schoenen
bij Zalando koopt?
* hij over alle klassen iets in het grote boek
had staan?

Gilbert Vermeulen en Yolanda de Wit,
teamleiders
Sinterklaasfeest
Zowel de kinderen als de leerkrachten
hebben afgelopen woensdag een gezellige
Sinterklaasochtend gehad.

Beste Ouders,
Het kan niet anders dan dat deze
nieuwsbrief in het teken staat van
Sinterklaas! Wat was het gezellig afgelopen
woensdag. De Sint en z’n pieten bezochten
onze school. Er waren pepernoten,
cadeautjes, prachtige (lange) gedichten en
met zorg gemaakte surprises.
Sinterklaas maakte kennis met de nieuwe
kinderen bij ons op school, met de nieuwe
juffen en meesters en natuurlijk ook met
Nicole en Gilbert onze nieuwe teamleiders!
We hopen dat jullie ook allemaal thuis een
goed Sinterklaasfeest hebben (gehad)!
Vanmorgen is de school al weer omgetoverd
in kerstsfeer. Vanaf maandag worden de
groepen ook in kerstsfeer gebracht. Het
programma m.b.t. de kerstactiviteiten is via
Digiduif met u gedeeld.
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Sinterklaasfeest (groep 3d)

In groep 3d hebben we de afgelopen weken
over Sinterklaas gewerkt. Het was een
gezellige tijd! We zijn druk geweest met het
verzamelen van pietenplaatjes. Op ons
leesplankje hebben we alle plaatjes
verzameld. Gelukkig waren alle plankjes van
de teams op tijd compleet. Nu konden wij de
pieten helpen met het leren lezen.

Samen met juf Pieternel vanuit Script
hebben we een
swingend sintlied geleerd ‘Sint swingt’. De
kinderen kunnen dit vast laten horen
thuis! We hebben niet alleen gezongen maar
hebben ook op de maat meegespeeld met
de ritme-instrumenten.
Groep 8D is onze maatjesklas. Zij hebben
ons geholpen bij het borduren tijdens
handvaardigheid. Dit was erg fijn, want veel
kinderen gingen voor het eerst met naald en
draad aan het werk.

Tot slot hebben we op school de verjaardag
van Sinterklaas gevierd op 5 december. Wat
was dat een fijne dag. We hebben
pepernotenbingo gedaan, stoelendans,
stopdans, spelletjes, gespeeld, iets lekkers
gegeten en gedronken. En tot slot… kwam

Sinterklaas met zijn pieten op bezoek in de
klas. We hebben een dansje laten zien aan
Sinterklaas en we mochten ook nog vragen
stellen. Saar wilde weten of Sinterklaas een
vrouw heeft. Lorenzo was nieuwsgierig waar
Sint toch alle cadeautjes kocht. Tijs wilde
weten hoe Sinterklaas aan zijn pieten kwam
en Egemen wilde weten wanneer een piet
een veer kreeg. Sinterklaas is weer
onderweg naar Spanje en we gaan ons nu
voorbereiden op de kersttijd.
Sinterklaasfeest
(Lenore en Bente groep 7a)
Toen we op school kwamen, gingen we in de
klas eerst de surprises bekijken.
Toen gingen we naar de BG om naar de
aankomst van sinterklaas te kijken, we
gingen liedjes zingen en toen kwamen de
sint en pieten in een bakfiets aan. Wij
vonden het natuurlijk superleuk!
We hebben toen nog het lied ‘hallo
sinterklaas’ gezongen. En natuurlijk veel
pepernoten gekregen! Toen gingen we terug
naar het Balkon om de surprises uit te
pakken en iedereen heeft goed z’n best
gedaan. Iedereen heeft ook een goed
gedicht gemaakt. We luisterden ook goed
naar elkaar tijdens het voorlezen van de
gedichten. Iedereen was ook blij met de
cadeau ’s die in de surprises zaten. Door
middel van de namenkiezer op het digibord
mocht om de beurt iemand zijn of haar
surprise uitpakken. Daarna kwamen de
pieten nog langs en vroeg een piet de juf
mee naar Spanje! We kregen als klascadeau
3 spellen voor in de klas.
 Catan junior
 Phase 10
 Saboteur
We hebben ook allemaal een grote hand
pepernoten gekregen! We gingen daarna
met alles wat je gekregen had spelen of
natuurlijk een spelletje uit de kast. Toen
kwamen de pieten nog 1 keer pepernoten in
de klas gooien. Daarna gingen we de hele
klas opruimen en was het helaas alweer tijd
om naar huis te gaan.
Sinterklaas (groep 7e)
Op 4 december hebben wij alle surprises
meegebracht naar de klas. We waren heel
nieuwsgierig naar wat er onder dat
inpakpapier en de vuilniszakken zou zitten.
Op 5 december was het zover, het
Sinterklaasfeest!
We begonnen de dag op het plein van de
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Boomgaarden. Daar hebben hard het lied
Hallo Sinterklaas meegezongen en de Sint
verwelkomt.
We zijn terug naar de klas gegaan en toen
was het eindelijk zover, we mochten onze
surprises openmaken.

Nieuws over De Tuinlanden

Karin Hulzebos en Nicole Ossendrijver,
teamleiders

Om de beurt lazen we ons gedicht voor en
moesten we opzoek naar de verstopte
cadeautjes. Van unicorns tot potloden, van
fornuizen tot voetbalvelden we zagen het
allemaal voorbij komen. Een favoriet cadeau
was toch wel putty en slijm. Er waren ook
veel kinderen die leuke pennen en stiften
kregen. Na het uitpakken van de surprises
en spelen met onze nieuwe cadeaus
kwamen er twee Pieten in de klas. Zij
kwamen ook nog met cadeaus voor onze
hele klas.
De juf las nog een mooi gedicht voor waar al
onze namen in voorkwamen. Onze
klassencadeaus vielen ook goed in de
smaak. We kregen een knikkerbaan die we
zelf in elkaar moeten gaan bouwen,
breinbrekers en kubussen om in en uit
elkaar te halen. Wat zijn we enorm verwend
door Sint en Piet.

Sinterklaasfeest op de Tuinlanden
Gisteren (5 december) kwam Sinterklaas
met zijn pieten aan op de Tuinlanden. De
Sint was dolblij weer op de Tuinlanden te
zijn en samen met de pieten hebben de
kinderen een openingsdans gedaan op het
schoolplein. Vervolgens zijn we met zijn
allen de warme school in gegaan om het
feest een vervolg te geven. De Sint heeft
zich goed vermaakt en heeft beloofd om
volgend jaar weer bij ons terug te komen.
Voor nu zwaaien we de Sint uit en zijn we
klaar voor alle kerstbomen, lichtjes en
vieringen.
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