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Nieuws van onze Peuters 

Videobellen met de Sint, dansen met Piet, cadeautjes inpakken en onze klas versieren voor het 

Sinterklaasfeest. Wat hebben de kinderen hiervan genoten! 

 

Wij wensen jullie een gelukkig en gezond nieuw jaar! 

 

Onze eigen kerstbal op de post doen.  
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Groep 1 t/m 4       

Voor de vakantie hebben we het Sinterklaas en Kerstfeest gevierd. Tijdens de Sinterklaasperiode  
hebben we geknutseld rondom Sinterklaas. We hebben pietengym gedaan en kregen een mooi  
pietendiploma. Ook hebben we met Sinterklaas kunnen praten via videobellen.  
 
Tijdens de kerstperiode hebben we een gezellige knutselmiddag gehouden. De laatste dag hebben we 
onze kerstviering gehouden. Alle groepen gaven een mooi optreden. Na het optreden kregen we 
warme chocomelk en een lekker kerstkoekje. Het was een geslaagde middag!  

Kleutergroep B 

Kleutergroep A 
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                                                       Kleutergroep C    

                       Groep 3 
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Groep 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5 

De laatste maand van het jaar 2020 in groep 5  

Op 4 december kwamen enkele pieten tot bij ons op 

school. Alle kinderen hebben van hen een zakje peperno-

ten gekregen, die ze in de klas tijdens het uitpakken van 

alle supermooie surprises konden opeten. Elk kind heeft 

zijn of haar best gedaan om met een wondermooie       

surprise tot op school te komen! Wij hebben met veel  

plezier en gezelligheid samengezeten in een kring en 

enorm geno-

ten.    

 

 

 

 

Op dinsdag 15 december sloten wij het jaar alsnog feestelijk af! 

Op onze planning stond een kerstfilm, de familie Claus. Deze zijn 

we gestart net voor de middag en na een hele hoop toet-

sen.  Na de middag hebben we een gezamenlijk 

spel gespeeld met een beker warme chocolademelk en 

wat chocolaatjes als beloning. Ondanks dat alles zo snel moest 

gaan, zijn alle kinderen met een feestelijk gevoel de deur uit gegaan. Hopelijk zien we ze snel terug in 

2021!    
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Groep 6/7 
Feestmaand december  
Voor we het wisten was het alweer december. Een maand in het teken van feest. Sinterklaas, verjaar-
dag, Kerst....Voor  we het wisten was het ineens vakantie. De maand begon met het vieren van de verjaar-
dag van juf Carmen op 2 december. Een leuke en gezellige ochtend waarin de juf heerlijk verwend werd.   
Op 4 december hadden we in groep 6/7 een zeer drukke dag. Eindelijk was de dag daar dat de surprises 
uitgepakt mochten worden. Wie had nu wie getrokken en wat is er geknutseld. Onze monden vielen open 
toen we alle prachtige surprises zagen. Wat een leuke en gezellige ochtend was dat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de middag werd juf Paula  veel te veel verwend door alle kin-
deren. Ze vierde haar verjaardag en dat heeft 
ze geweten. Ze voelde zich enorm jarig door alle lieve woorden, 
kaartjes, tekeningen en cadeautjes van alle kinderen. Wat een bofkon-
ten zijn wij (juf Carmen en juf Paula) met zo’n leuke klas!   
Na schooltijd, op 4 december hebben de juffen de school in kerstsfeer 
gebracht. Ineens was het kerst in de klas. De organisatie voor ons 
Kerstfeest was aangepast aan alle Coronamaatregelen, helaas moest 
onze planning ook op het laatste moment aangepast worden. On-
danks dat hebben we enorm genoten van de kerstviering. De escape-
room zat heel goed in elkaar. Wat een moeilijke puzzel, maar met wat 
hulp van elkaar.....kraakten iedereen de codes en kon het laatste slot 
opengemaakt worden.  Als traktatie een heerlijke                                
beker chocolademelk of siroop met wat lekkers erbij.   
 
Wij wensen iedereen een hele mooie Kerst en een goed begin van 
2021.   
Groetjes van de juffen en de kinderen van groep 6/7  
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Groep 6/8 
 
In de feestmaand december hadden we 
veel leuke dingen op ons program-
ma staan. We zijn begonnen met de    
sinterklaas surprises. In de klas hebben 
we lootjes getrokken en voor elkaar een 
leuk cadeau gekocht, een surprise en 
een gedicht gemaakt.  
 
‘s Middags hebben we in groep 6/8 nog 
de verjaardagen van de juffen gevierd. 
Wat werden we deze middag verwend! 
Na een kleine hint, hebben de kinderen 
zelfs voor ons gezongen en kregen we 
een bakje thee!   
Na het weekend zijn we gelijk aan de 
slag gegaan met het thema Kerst. Met 
alle kinderen van de bovenbouw hebben 
we ervoor gezorgd dat de school op 1 
middag helemaal feestelijk versierd werd.   

Als afsluiting van de decembermaand hadden we 
afgelopen dinsdag een escape room. De kinderen 
moesten aan de slag met verschillende, lastige 
Kerst opdrachten. Gelukkig zijn alle slot-
jes opengegaan en konden we in de klas afsluiten 
met een lekkere beker chocomelk (of siroop) en 
iets lekkers erbij.   
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Leonardo 
Kerst Escaperoom   
Na het bericht dinsdagavond over de eerdere sluiting van de scholen werd gelukkig snel besloten om de 
kerstviering naar voren te verschuiven. En zo zaten we dinsdag eind van de ochtend allemaal klaar voor 
een heuse Kerst-Escaperoom!  
 Nodig voor deze escaperoom:  
 - twee lieve juffen ;-)  
- lieve kinderen met goede zin  
- samenwerking  
- pen/potlood en papier (optioneel)  
- opzoekmateriaal (optioneel)  
- 2x envelop met startopdracht  
- 2x zeven enveloppen met cijferslot  
- 2x cijferslot met sleutel  
- 2x koffer (op slot) met kerstcadeau voor elk kind  
De kinderen hebben zich moeten splitsen in 2 teams. Elk team heeft zich 2,5 uur bezig kunnen houden met 
verschillende kerstpuzzels. Elke goed opgeloste puzzel leverde een cijfercode op waarmee je de volgende 
opdrachtenvelop kon openen. De laatst gekraakte code leverde een sleutel op waarmee een koffer geo-
pend kon worden. Elk team heeft deze koffer binnen de gestelde tijd (met hier en daar een extra aanwij-
zing of hulp) kunnen openen. En zo eindigde de laatste schooldag van 2020 voor alle kinderen uit onze 
klas hetzelfde: met een welverdiende kerstmok , gevuld met warme chocomelk en wat                               
lekkers erbij, hebben we elkaar allemaal een fijne kerstvakantie gewenst!   
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Nieuws van BSO Foxkidz & BSO De Tivoli De Wereldboom 
 

BSO Foxkidz 
In de eerste helft van december vierden we Sinterklaas en alvast Kerst. Het Sinterklaasfeest 
werd gevierd met een cadeautjesspeurtocht en spelletjes. De Sint had alweer goed aan ons 
gedacht: we kregen diverse knutselmaterialen en veel lego. Voor alle kinderen was er een 
chocoladeletter om thuis op te eten. 
 
Kerst werd extra vroeg gevierd, omdat de school vanaf 16 december gesloten werd. Toch 
konden we op de laatste schooldagen nog een kleine high-tea organiseren, waarbij we bij 
de kerstboom en onder het gezang van kerstliederen, genoten van zelfgebakken taartjes en 
de serene sfeer. 
 
We weten natuurlijk niet wanneer de school weer open mag, maar we houden de geplande 
high-tea van 17 december nog te goed. Dit keer zal het een nieuwjaarshigh-tea worden. 
Het nieuwe thema op de BSO wordt "winter" en we hopen dat we op beperkte schaal      
carnaval kunnen vieren. Ook zullen we, in overleg met de kinderen, een verjaardagskalen-
der maken, waarop de kinderen aan kunnen geven op welke dag ze ( alsnog) gezellig met 
de andere kinderen hun verjaardag  willen vieren. Het is een bizarre tijd, maar we maken er 
samen het beste van! 
 
Doordat er weinig kinderen van onze BSO zijn die noodopvang behoeven, vindt de nood-
opvang bij onze BSO voorlopig plaats via Foxkidz Villa Reyntje.  De kinderen worden van 
daaruit 's morgens voor 8.30 uur naar school gebracht en ook weer 's middags om 14.45 
uur opgehaald. Van 12.00 uur tot 14.45 uur verzorgen kinderopvang Tivoli en kinderopvang 
Foxkidz de opvang op school. Tivoli verzorgt de opvang op de onderbouw en Foxkidz op 
de bovenbouw.  
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BSO De Tivoli 
De Sint en Pieten helpen met het inpakken en rondbrengen van de cadeau’s, torens bouwen 

met cadeautjes en een superleuke Pietengym tijdens de sportbso. 


