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Voorwoord 

 
 
Gistermiddag zo tegen half zes 
Dus al heel ver na de les 
Op het moment dat ik naar huis zou gaan 
Zag ik ineens Sint en Pieten voor mijn neus staan 
Gelukkig is hij erg bereid  
Voor nog een beetje extra Nieuwveen-tijd 
Maandag zal hij onder schooltijd weer op school arriveren 

Dan vieren we dus feest en gaan we niet leren. 😉 

 
Vorige week en deze week kwamen we goed in de stemming voor deze festiviteit 
Want de sintcommissie organiseerde een lekkere bakactiviteit. 
Volledig gesponsord door COOP Rehorst en deels door Paul Rehorst afgebakken in het Anker 
Waarvoor wij de familie Rehorst heel heel héél hartelijk willen bedanken! 
Ook de hulpploeg die heen en weer reed met platen vol kruidnoten: dank je wel! 
Mede dankzij jullie was het allemaal lekker (en) snel! 
 
Ingehaalde School op Seeflessen en een excursie naar Avifauna stonden ook nog op de rol 
En groep 6 maakte met zelfgekweekte champignons de soeppan vol (Hij was heerlijk!) 
Knutselen met en door elkaar; weet u wat een gezelligheid dat geeft?! 
Zo hebben we met elkaar alweer bijna de Sinterklaastijd overleefd beleefd…  
Hieronder nog veel meer verslagen over alle overige belevenissen 
Lees ze zeker; u wilt ze niet missen! 
 
Een fijne decembermaand voor ons allemaal 
Die we besluiten met de leerlingen met kerstverhaal en een gezellig avondmaal 
Zeer binnenkort ontvangt u precieze info 
Via het veelvuldig gebruikte en bekende Parro 
Op naar de laatste weken van dit kalenderjaar 
Dan is ook 2022 weer klaar! 
 
Tanja 
 
Reminder: OPA’s gezocht 
 
 
Wat prachtig om een aantal aanmeldingen voor het ophalen van het oude papier 
en de bijbehorende cursus te mogen ontvangen!  
Deze cursus is op woensdagavond 21-12, om waarschijnlijk 19.30 uur.  
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Welke ouders sluiten hier ook bij aan? Juf Agnes (a.brouwer@wijdevenen.nl ) en/of ik 
(t.vandenberg@wijdevenen.nl ) ontvangen jullie aanmelding per mail of parro graag. 
 
Je kunt er zeker nog bij!! 
 
 

Agenda  
 
05-12   Sinterklaasviering 
12-12 t/m 16-12 Inloopweek 
14-12   foute kersttruiendag 
22-12   Kerstviering 
23-12   Start kerstvakantie vanaf 12.00 uur. 
25-12    1e kerstdag 
26-12   2e kerstdag 
26-12 t/m 6 jan. Kerstvakantie 
31-12   Oudejaarsdag 
01-01 Nieuwjaarsdag 
 

Save The Date! 

 
Donderdag 22 december vieren we met alle leerlingen Kerstmis 
van ca. 17.00 tot ca. 19.00. Noteer deze dag en tijd alvast in de 
agenda! Meer info volgt. 
 

 
Nieuwe leerlingen 

 

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: 
 In groep 1-2a van juf Ingrid en Juf Pam 
  Iris 
 In groep 1-2 b van juf Mandy en juf Mirjam 
  Evy 
 In groep 1-2c van juf Anja en juf Agnes 
  Vesta 
    

Onze jarigen 
 

05-12  Evi  gr. 8 
07-12 Jordi  gr.3b 
08-12 Thijs  gr. 7-8 
 Izzie  gr. 8 
 Dewi  gr. 3a 
10-12 Sarah-Jane gr. 7 
12-12 Jayce  gr. 1-2c 
13-12 Matthijs gr. 1-2 
 Jacintha leerkrachtondersteuner 
15-12 Damian  gr. 5b 
16-12 Robyn  gr. 8 
17-12 Jelte  gr. 4b 
18-12 Jason  gr. 3a 
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Vanuit groep 7-8 
 

judo 

Tijdens gym hadden we judoles. Eerst 
moesten wij een judo pak met een paarse 
band aan. Heel leuk. We deden een inktvis 
spel om de tegenstander beter vast te 
houden daarna het vang de wolf spel met 
een grote doekje. Daarna leerden we judo 
tackle. Timo werd gebruikt om een 
voorbeeld te laten zien. Dan moet je elkaar 
bij de mouw vastpakken, daarna boog 
omheen lopen, daarna arm om nek en dan 
been voor het andere been en duw hem. 
Aan het eind van de judoles kregen wij een 
souvenir mee naar huis. Een armband met 
Japanse tekens. 
Timo en Morris 

 

 

Knutselen met groep 3 

Groep 3 kwam bij ons knutselen .Ze vonden het leuken wij ook, we hebben een raam 
piet, sinterklaas of paard gemaakt. Met crepepapier en normaal papier ervoor. Ze 
zijn heel leuk en hangen nu voor het raam bij ons (groep 7 & 8 ) 

We hebben ook een piet in een schoorsteen gemaakt. 
 

               

 Guusje en Fleur  

 
 
 



 surprises 

                   Hoi allemaal  
 

                               In de sinterklaas tijd  maken we surprises.    
                               We maken een surprise voor een klasgenoot. 
                               Je vult een lootje in en doet hem in een doos, 
                                als alle lootjes er in zitten kan je gaan grabbelen 

                                en diegene die op je lootje staat,daar ga je een surprise 

                               voor maken. 
                               Je schrijft op je lootje wat je wil en wat je hobby´s zijn, 
                                enz. 
                               Je mag het aan niemand doorvertellen! 
                               Want dan is het niet meer leuk. 
                               Als het 5 december is neemt iedereen zijn surprise mee 

                               naar school en zet je alles op een plek en pakt iemand een surprise. 
                                Diegene kijkt naar de naam en noemt de naam op 
en                                           mag zijn surprise openmaken. 
                               Er zitten cadeautjes in van samen 5 euro . 
Saar en Fem                       

                  Gym  
Gym is altijd leuk,we doen leuke dingen.Er zijn leuke meesters en ze zijn 
altijd lief.We mogen vaak als we bij de uitleg stil zijn zelf groepjes 
maken!De kleedkamer is vaak schoon.De gym lessen duren lekker lang 
maar soms mag het nog iets langer want het is zo leuk! We hebben vaak 
veiligen opstakels. 
We deden laatst Judo en deden allemaal verschillende spelletjes en 
andere oefeningen. 
Die les krijgen we van een echte judo leraar. 
Je kreeg een judopak aan. 
ym 



 
 

DE lessen van de juf 
De lessen van de juffen zijn de leukste ooit!het is leuk en en het is altijd 
gezellig.Als de les saai is maakt de juf het weer leuk. 
Als we een toets hebben hebben we lang de tijd om te leren/oefenen. 
De juffen doen altijd ook super aardig. 
We doen af en toe ook leuke spelletjes in de klas. 
Als je plus bent geven ze je ook leuke maar goede uitdaging. 
En als je iets moeilijk vindt schuif je gewoon bij de instructietafel aan. 
Soms heb je een reken maatje.      
Chloe en Nikki 
 
 

Vanuit groep 8 
 

Kruidnoten bakken  

  
De sinterklaastijd is weer aangebroken.  
Dus dat betekent kruidnoten bakken!  

Maandag 28 november hebben groep 7,7/8 en 8 kruidnoten gebakken.  
Een paar kinderen hebben van tevoren deeg gemaakt.  

Vervolgens kon het bakken beginnen.  
Er werden grappige figuurtjes gemaakt en mooie kruidnoten.  

Er was een gezellige sfeer en soms hier en daar gesnoep.  
Toen ging juf Hester aan de slag.  

Kruidnoten in de oven, kruidnoten uit de oven.  
Pling, om drie uur ´s middags waren ze allemaal klaar.  

Dat betekent smullen maar!!!!   
 

Groetjes,  
Lana, Robyn, Gert, Jelle en Maaike  

  

    
  
  
 

 

 

 



 

 

 

De talentvogels  

 

De Talentvogel was op donderdag 24 november 2022. 
 

Eerst was de Talentvogels bij de onderbouw. 
Alle groepen van de onderbouw hadden allemaal leuke liedjes en dansjes 
bedacht. Dat is gepresenteerd door kinderen uit allebei de groep 8. 

 

Wat is de Talentvogels? 

De Talentvogels is iets wat elk jaar 2 keer wordt gehouden in de Ringkant 
met vrolijke liedjes en dansjes. De kinderen kunnen al hun talent laten zien. 
 

 
 

‘S middags was het voor de bovenbouw met ook leuke liedjes en een rap en 
veel meer. 
Om het nog even goed af te sluiten gingen we nog even dansen op de pieten 
sinterklaas move en daarna ging iedereen weer naar de klas. 
Het was weer heel leuk!! 
 
Groetjes, 
Filippa, Nelis en Sepp 

 
 

Judo lessen van meester 

Jos 

 

                                Wij zijn Tim, Djez, Daniël en Olatz van groep 8 

 

We hadden vandaag judo lessen van meester Jos 



 
 

We hebben geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. 
En hebben veel dingen geleerd, we hebben een judo move geleerd en deden een 

spel om elkaar te vertrouwen. 
We moesten een judopak aan die zijn door heel veel mensen gedragen. De zaal 

was helemaal in judo stijl. 
Deze lessen gaan 4 weken lang door. Voor ons is het 4 weken lang elke 

dinsdag. 
De judo leraar doet al 50 jaar lang aan  judolessen.  

Hij heeft de meeste judo boeken geschreven. 
Alle klassen komen 4 keer aan de beurt. 

Het is ook zo dat de judolessen niet gaan over het vechten, maar over 
respectvol om te gaan met elkaar vertrouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutselen met groep 4! 
 

Wij zijn groep 8. 

We kregen de opdracht om met groep 4 te knutselen voor sinterklaas. 

Het was super gezellig. We kregen allemaal een maatje van groep 4. 

Iedereen had het gezellig en we waren heel erg creatief. 

We gingen een mondriaan piet maken. Een piet Mondriaan is een  

piet met allemaal verschillende vakjes en kleurtjes.  

De kinderen van groep 8 vragen aan de kinderen van groep 4 wat ze allemaal van Sinterklaas 

hadden gekregen en zo komen we steeds meer te weten over de kinderen. 
 

Wij moesten ze helpen, zodat zij de rest konden knippen en plakken. 

We moesten delen van de piet uitknippen samen met allemaal vakjes. 

Die vakjes waren rood, geel, blauw, zwart en wit. Dit zijn de kleuren van 

Mondriaan. 

De kinderen moesten dan bijvoorbeeld het hoedje met de gekleurde vakjes 

precies recht  



plakken. 

 Daarna maakten we een foto en hingen in de klas als je klaar was dan kon je tekenen of  

    een nieuwe maken.                    

 
Groetjes,  

Joshua, Mees, Lotte en Izzie   
 

 

  

  

  

VO dagen/avonden 

 

In groep 8 ga je kijken voor een middelbare school voor het volgende 
jaar. 

Je kan allemaal verschillende dingen doen bij VO dagen. 
Bijvoorbeeld: Theater, dansen, koken, Engels, rondleiding en nog 

veel meer. 
Je krijgt ook veel informatie over de school mee. 

Je moet je wel thuis voelen als je naar de school wil. 
Je hebt ook open dagen en daar ga je meestal in december, januari en 

februari heen. 
Op die dagen loop je een rondje in de school en kun je bij sommige 

lokalen een klein lesje volgen. 
 

 

gemaakt door: Bente, Lieke, Annemijn,  Jolie, Denait en  Julia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

            Mediamasters 

 

Mediamasters is een programma wat gaat over sociale media.  
Daar leer je bijvoorbeeld wat je wel en niet moet posten en meer andere 
dingen.   
Er zijn meerdere missies en bij elke opdracht krijg je een filmpje. 
het ging dit jaar over 5 teams die 5 sleutels moesten zoeken met coördinatie. 
De sleutels konden overal liggen : in een gebouw in water, in een bos en nog 
veel meer andere plekken. 
De teams waren: Oma Riek met Martin, 
Noor en haar vader, James en Eva, Mitchell 
en Max en Tess en Milly. 
Maar pas op als je een sleutel vindt komt er 
een jager achter je aan !!  
Uiteindelijk als je de 5 sleutels had 
gevonden moest je naar een gebouw waar 
je de sleutels kon vinden. 
Alle 5 de teams konden ook ons als 
Mediamasters een tip vragen. 
Tess en Milly hadden uiteindelijk gewonnen.  
 

Groetjes, Loïs, Evi, Michiel en Sophie 
 

Dank je wel Sinterklaas en pieten! 
 
Lieve Pieten,  
We waren heel erg opgewonden.  
Maar gelukkig hebben we iets moois in onze schoen gevonden.  
Daarvoor zeggen wij jullie dankjewel.  
Wij kraken onze hersens nu met het spel.  
Het gerommel midden in de nacht,  
Hadden wij niet verwacht.  
Komen jullie ons volgend jaar in het echt begroeten?  
Wij willen jullie namelijk graag ontmoeten!  
  

Oud papier ophalen (OPA)  
 
Er wordt gestart bij de Ringkant om 8.00 uur. 
Onze school is verantwoordelijk voor 2 wijken: 
 
N06   Oude Nieuwveenseweg / Uiterbuurtweg 
N16   Blokland / Amstel 
 
Er wordt elke 3e zaterdag van de maand opgehaald. 

 
 



Zaterdag 17 december kunt u ons weer verwachten. 
 
Langs de Amstel wordt geholpen door: 
Dhr. Zeh 
Dhr. Huppler 
 
Oude Nieuwveenseweg/Uiterbuurtweg wordt geholpen door: 
Dhr. van de Akker 
Dhr. Koster 
 

Ophaaldata 
21 januari   20 mei  
18 februari  17 juni  
18 maart  5 juli  
15 april   19 augustus 
 

  Plastic doppen sparen 
  

Wilt u uw plastic-doppen niet weggooien?  
Spaar mee voor bekostiging voor de opleiding van blinde geleidehonden.  
De doos staat weer op zijn vertrouwde plek naast de kluis in de Stern. 
De doos bij de Taling staat in de gang van groep 3-4 naast de koelkast 

 
 

Ingekomen mededelingen 
 

Bibliotheek Nieuwkoop    
 

Speel de TechNiChallenge bij GroenMakers! 

Iedere maand organiseert Bibliotheek Nieuwkoop de activiteit GroenMakers. Kinderen gaan 
hierin samen aan de slag met leuke ‘groene’ activiteiten. Zo komen ze er al doende achter 
hoe ze goed voor de natuur kunnen zorgen. Doet jouw kind ook mee? 

Op 14 december spelen we samen de TechNiChallenge. Help jij Nederland te redden van 
het stijgende water? Via allerlei spellen, puzzels en challenges gaan we aan de slag met 
vragen als: hoe werkt zonne-energie? Hoeveel stroom verbruiken de apparaten in ons huis? 
Op welke manier kunnen we afval scheiden en hergebruiken? Ga de uitdaging aan bij 
GroenMakers! 

Praktische informatie: 

• Woensdag 14 december 15:00-17:00 uur, in het Techniekhuis in Nieuwkoop 
• Reserveer een gratis plekje via de site van de Bibliotheek 
• De activiteit is geschikt voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8. Ook voor ouders is het 

interessant om mee te doen, dus kom gerust mee! 
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