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Beste ouders / verzorgers en kinderen,
Het is weer bijna zover! De feestdagen en de
kerstvakantie komen eraan. Voordat we hiervan
gaan genieten, willen wij jullie middels deze
uitgebreide Nieuwsflits nog even helemaal
‘bijpraten’.
Zoals bekend start de kerstvakantie voor de
basisschool en peuterspeelzaal op maandag 25
december en duurt t/m vrijdag 5 januari. Vrijdag
22 december hebben alle kinderen van de
basisschool om 12:00u de school uit.
De eerste schooldag in 2018 is dus weer op
maandag 8 januari. Tijdens de kerstvakantie zijn de
Buitenschoolse Opvang en het Kinderdagverblijf
uiteraard gewoon geopend m.u.v. de weekenden en
de feestdagen.
Vakantietip.
Misschien nog een tip als
activiteit in de tweede
vakantieweek: van 3 januari
t/m 28 januari wordt bij de
Makado in Beek een
schaatsbaan geopend. Van
deze schaatsbaan kan
iedereen gratis gebruik
maken op woensdag t/m
vrijdag van 13:00-17:00 uur en op zaterdag en
zondag van 12:00-17:00 uur.

Bijzondere activiteiten.
Gedurende de afgelopen weken hebben uiteraard
weer diverse activiteiten plaatsgevonden. Op een
aantal van deze activiteiten willen we graag even
terugblikken.
Op dinsdag 7
november jl. namen
we deel aan het
Nationaal
Schoolontbijt en
hadden we ook
‘hoog bezoek’ van
de burgemeester
van Beek, mevrouw
van Basten, de gemeentesecretaris en de griffier.
M
De burgemeester vond het zo leuk op onze school
dat ze een week later ook nog is komen voorlezen
bij de kleuters. Burgemeester, dank u wel!
Op 29 november jl. hadden we opnieuw bezoek
vanuit de gemeente Beek. Deze keer was wethouder
van Es op onze school om gastlessen over respect te
verzorgen in de groepen 7 en 8. Wethouder van Es,
bedankt! Respect hebben voor elkaar is natuurlijk
heel belangrijk en is niet voor niets een van de drie
kernwaarden op onze school.
Vrijdag 10 november jl. vond de jaarlijkse Sint
Maartenviering weer plaats. In een grote stoet
trokken we met veel deelnemers door de wijk en
uiteraard was Sint Maarten op het paard ook
aanwezig. Daarna kon iedereen op het schoolplein
genieten van iets lekkers om te eten en te drinken
en natuurlijk ontbrak daarbij ook het Sint
Maartensvuur niet.

Wij willen graag van de
gelegenheid gebruik maken
om iedereen te bedanken
voor alle hulp en de fijne
samenwerking in 2017 en
wensen ook iedereen alvast
hele fijne feestdagen en
een goed en gezond 2018
toe.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool Sint Martinus, Peuterspeelzaal
‘Eigenwijs’, Kinderdagverblijf ‘Ubbeltje’ en BSO
‘Abeltje’.
1

Nieuws vanuit de basisschool.

Op dinsdag 5 december jl. hebben we samen het
sinterklaasfeest gevierd. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hebben genoten van de surprises.
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 begon de
dag met het zoeken naar Sinterklaas. ’s Ochtends
waren op school namelijk alleen de pieten
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aangekomen die ook niet wisten waar Sinterklaas
was. We gingen dus samen op weg en hebben
Sinterklaas uiteindelijk gevonden in de winkel van
de moeder van Lani en Fenne op de markt in Beek.
Daar was Sinterklaas een nieuwe ring aan het
kopen, maar gelukkig was hij net klaar en kon hij
samen met ons naar school lopen. De moeder van
Lani en Fenne had ook nog een lekkere verrassing
voor de kinderen. Dank je wel daarvoor! Gelukkig
kwamen we onderweg ook nog langs chocolaterie
Choman die alle kinderen had verrast met een
lekker chocolaatje. Ook hiervoor natuurlijk dank je
wel! Eenmaal terug op school kon het
sinterklaasfeest dus ook echt beginnen. Het was
een geslaagde dag en het was heel leuk dat ook de
peuters van de peuterspeelzaal met hun juffen bij
het sinterklaasfeest aanwezig waren!
Vrijdagochtend 22 december a.s. staat nog onze
kerstviering gepland. Op deze dag verwachten we
ook, zoals in de schoolkalender staat vermeld, de
kinderen van de groepen 1 op school om deel te
nemen aan de kerstviering. Dit belooft ook een hele
gezellige ochtend te worden. We starten met een
gezamenlijk kerstontbijt en vervolgens kunnen de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de diverse
groepen deelnemen aan
verschillende
knutselactiviteiten in het
thema kerst. De kleuters
blijven in hun eigen cluster en
zullen daar deelnemen aan
gezamenlijke activiteiten
waarbij ook de peuters van de
peuterspeelzaal met hun juffen aansluiten. Na de
kleine pauze is er nog tijd om spellen te spelen en
zal ook de kerstman ongetwijfeld niet ontbreken en
de groepen verrassen met een attentie. Een aantal
kinderen zal het bejaardentehuis bezoeken om daar
spellen met de ouderen te spelen. Om 12:00u is de
school voor iedereen uit en start de kerstvakantie.
De Sint Maartensviering, de Sinterklaasviering en
de Kerstviering zijn ook weer mede georganiseerd
door onze actieve oudervereniging. Wij willen de
oudervereniging dan ook weer bedanken hiervoor!
Ook willen wij de Albert Heijn in Makado Beek
bedanken voor de sponsoring van allerlei
lekkernijen bij diverse activiteiten.
Ook ons overblijfteam had wederom gezorgd voor
de sinterklaassfeer tijdens het overblijven. De Plus
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in Beek was hiervoor ook een gulle sponsor.
Overblijfouders en Plus Beek, dank jullie wel! De
kinderen hebben ervan genoten.
Onlangs heeft de
voorleeswedstrijd op onze
school plaatsgevonden. Giada
uit groep 8 is de winnaar van
onze school en zal namens
onze school ook gaan
deelnemen aan de regionale voorleeswedstrijd.
Giada, proficiat en alvast veel succes!
We hebben de afgelopen periode nog een
flessenactie georganiseerd waarvan de opbrengst is
gedoneerd aan het glazen café in Beek en dus aan
het goede doel ‘Make-A-Wish’. De flessenactie
heeft € 132,75 opgebracht en de cheque is op
zondag 26 november jl. door Bas Zeegers en Ellis
Pantekoek aangeboden aan de dj’s in het glazen
café. Ellis en Bas waren die dag namelijk als gast
dj’s in het glazen café.
De kleurwedstrijd die
georganiseerd was door
de dj’s is gewonnen
door Juul Klinkers uit
groep 4. Juul, nogmaals
van harte gefeliciteerd.
Doordat Juul gewonnen
had, was groep 4 ook live in de radio-uitzending van
het glazen café op vrijdag 24 november jl. en mocht
groep 4 die dag nog een bezoek brengen aan het
glazen café en zelfs één van de dj’s wakker maken.
Dankzij de ouders van Pien werden de kinderen
tijdens het bezoek ook nog getrakteerd op chips en
drinken. Dank jullie wel daarvoor!
Tot slot is onze school in deze decembermaand ook
nog ‘inzamelpunt’ geweest voor de voedselbank. De
SNS-bank, die de voedselbank ondersteunt, had ons
hiervoor gevraagd. Diverse kinderen hebben in deze
periode ook nog spullen meegebracht voor de
voedselbank. Namens de SNS-bank en de
voedselbank hartelijk dank daarvoor!

Leerlingenraad.
Zoals bekend, hebben we op school ook een
leerlingenraad. Met de leerlingenraad is
afgesproken dat zij ook regelmatig een bijdrage
gaan leveren aan deze Nieuwsflits en een aantal
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kinderen uit de leerlingenraad wil graag het
volgende met iedereen delen:

Groep 5 Sint Maarten
Het is een keer in het jaar. Met lampionnen en
liedjes. We gingen in een Sint Maartentocht lopen
door de straten van Beek. En daarna vuur en spelen
met vrienden en vriendinnen en als je wilde ook
chocolademelk. In sommige groepen knutselen zelf
een lampion. En voorop loopt een paard.
Lotte en Casper
Groep 6 heeft muzieklessen
Groep 6 heeft iedere dinsdag ochtend een uur
muziekles. En dan op 7 januari is het
muziekconcert. Er zijn 4 instrumenten en dat zijn:
de klarinet, saxofoon, slagwerk en trompet dus dat
is heel leuk.
We hebben acht weken de tijd om te oefenen en
dan is het concert dan gaan we optreden voor
allemaal mensen.de les wordt gegeven door
docenten dan krijgen we allemaal dingen geleerd en
als je verder wilt kun je nog meer lessen nemen.
Tijmen en Gijs
Groep 7 Surprise
In groep 7 hadden we surprise we zaten in de kring
gezellig bij elkaar. Met alle cadeaus van de goeie
knutsel sinten. Er waren hele mooie surprise zoals:
een frietzak en een hond en een schaapje en ga zo
maar verder! Na de surprise gingen we spelletjes
spelen zoals: levensweg, uno en sommige kinderen
gingen just dance spelen. Na de grote pauze gingen
we film kijken: Code M die was best leuk, en
spannend over de 3 musketiers en over het zwaard
van D’artagnan en nog veel meer. Het was leuk en
gezellig!
Sofie en Twan
Groep 8 Surprise/sinterklaas
Dit jaar met surprise was het weer een groot
feest. De sint was weer in het land.
Maar omdat de sint niet genoeg tijd heeft om voor
elk kind een cadeau te kopen op BS Sint Martinus,
moeten groep 5, 6, 7 en 8 een surprise maken.
Eerst een lootje trekken om te kijken welke
persoon je hebt en dan kun je gaan knutselen. En
dan is het zover 5 december iedereen nam
zijn/haar surprise mee naar school om het te geven
aan de persoon die hij/zij heeft getrokken. Wat
waren er mooie creaties zoals: apen, telefoons,
game en nog veel meer. Om het te geven verscheen
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er een naam op het bord. Als jij diegene had
getrokken moest je de surprise geven. Sint en piet
kwamen nog even de klas in om wat speculaas uit te
delen. Verder waren er een paar grote schalen met
pepernoten, speculaas, tumtummetjes en
schuimpje. Het was een hele leuke dag.
Giada

Stakingen.
Onze school heeft dit schooljaar ook deelgenomen
aan de drie landelijke stakingsacties in het
basisonderwijs. De eerste staking betrof een uur,
waardoor de school later begon en de andere twee
stakingsacties betroffen een hele dag. Uiteraard
begrijpen wij dat stakingsacties voor ‘overlast’
kunnen zorgen indien u niet zo gemakkelijk in de
gelegenheid bent om opvang voor uw kind(eren) te
regelen. Meestal hebben stakingsacties immers
‘negatieve gevolgen’. Wij
willen iedereen dan ook
bedanken voor het begrip
dat we hebben gekregen
voor deze stakingsacties.
Zoals u ongetwijfeld heeft
vernomen, hebben de stakingsacties tot heden nog
niet het gewenste resultaat opgeleverd en worden
nieuwe stakingsacties voorbereid. Uiteraard zullen
wij u wederom tijdig informeren indien
stakingsacties in het nieuwe jaar gaan plaatsvinden.

Gemeente Beek bedankt!
Vanuit de
gemeente Beek
krijgen alle
Beekse scholen in
januari een
pakket aan buitenspelmateriaal voor de kinderen.
Dit materiaal zal worden ingezet tijdens het
overblijven. Gemeente Beek, bedankt voor deze
gulle gave!

Muziek in de school.
De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben de
afgelopen weken mogen genieten van
muziekprojecten.
In groep 5 heeft drumfanfare en marjorettenkorps
Irene Lucia gedurende een aantal weken gastlessen

Nieuwsflits BS St. Martinus, PSZ Eigenwijs, KDV Ubbeltje, BSO Abeltje

verzorgd om kinderen kennis te laten maken met
diverse instrumenten. In groep 6 heeft, net als
vorig schooljaar, weer het project ‘Blazersklas’
plaatsgevonden. Dit
project wordt
georganiseerd door
Harmonie Sint
Caecilia. Ook bij dit
project hebben de
kinderen diverse
instrumenten bespeeld en muziekstukken geoefend.
Op zondag 7 januari a.s. kunnen de kinderen van
groep 6 de door hun geoefende muziekstukken ook
laten horen tijdens het nieuwjaarsconcert van de
harmonie in het Asta theater. Dit concert start om
15:00u en rond 16:00u zullen de kinderen van groep
6 hun opwachting maken. Ouders/verzorgers van de
kinderen uit groep 6 hebben hierover reeds een
brief ontvangen. Wij hopen dat veel kinderen
deelnemen en wensen de kinderen nu alvast heel
veel succes.
Wij willen drumfanfare en marjorettenkorps Irene
Lucia en harmonie Sint Caecilia bedanken voor de
organisatie van deze muziekprojecten voor onze
kinderen. Muziek is immers een heel belangrijk
onderdeel in de ontwikkeling van de kinderen. Top
dat we op deze manier kunnen samenwerken!

Voortgang schoolontwikkeling.
Maandag 13 november jl. heeft een
visitatiecommissie bestaande uit collega’s vanuit
Kindante onze school bezocht om een dagje mee te
kijken en met een aantal kinderen, ouders en
leerkrachten en met de directeur en interne
begeleider in gesprek te gaan. Dit met als doel om
ons als school feedback te geven t.a.v. de sterke
punten en de punten die nog verbeterd kunnen
worden in ons onderwijs. Het was voor ons een
waardevolle dag en een bevestiging dat we als
school qua ontwikkelingen op de juiste weg zijn. Wij
willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan
deze dag en met name de ouders en kinderen die in
gesprek zijn gegaan met het visitatieteam hiervoor
hartelijk danken.

geïnformeerd over de voortgang rondom PBS
(Positive Behaviour Support). In deze Nieuwsflits
willen wij u graag inhoudelijk verder informeren
over de ontwikkeling m.b.t. ICT binnen ons
onderwijs:
Verder op weg naar toekomstbestendig onderwijs!
(ICT ontwikkelingen)
Op onze school zetten we in het belang van onze
kinderen graag in op krachtig, bewust en
toekomstgericht onderwijs. Daarbij zijn we ons in
toenemende mate bewust van de meerwaarde die
hedendaagse leermiddelen ons in het streven naar
het bereiken van onze doelen te bieden hebben.
Kernwoorden zijn daarbij voor ons onder meer:
interactiviteit, het inspelen op de belevingswereld
van kinderen, motiverende en afwisselende
werkvormen, leerling- en leerlijngericht onderwijs,
het inspelen op diverse
leerstijlen en talenten
van leerlingen en het
werken aan “21ste -eeuwse
vaardigheden”
(waaronder digitale
geletterdheid).
Graag nemen we u zo veel
mogelijk mee in onze reis naar het verwezenlijken
van onze voornemens. In eerste instantie door u
middels de update in deze Nieuwsflits te
informeren over stappen die we in de eerste
periode van dit schooljaar reeds ondernomen
hebben.
Middels onderstaande puntsgewijze opsomming
introduceren wij (met trots!) echter ook al kort een
aantal acties die voor de komende periode “op de
rol” staan.
In de afgelopen periode (aanvang schooljaar – kerst
2017):
 Introduceerden en implementeerden wij het
adaptieve software pakket “Reken-tuin”
(ook geschikt voor thuisgebruik, vraag
ernaar bij de leerkracht van uw kind) in de
groepen 3 t/m 8.
 Implementeerden wij de (digitale) methodes
Schatkist 3 (groep 1-2) en Veilig Leren
Lezen Kim – versie (groep 3) en maakten de
oefensoftware bij Veilig Leren Lezen via
“Basispoort” beschikbaar voor thuisgebruik.

Wat betreft onze speerpunten qua
schoolontwikkeling hebben wij u reeds
geïnformeerd in onze Nieuwsflits van de maand
oktober. Onlangs bent u via ISY ook al
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Startten wij de lessencyclus “Bomberbot”
(programmeren en coderen / computational
thinking) op in groep 7.
Werden leerlingen en leerkrachten verder
meegenomen in het gebruik / de inzet van
materialen op het gebied van digitale
geletterdheid en werd er onder meer
gewerkt met “Scratch”, “Ozobot” en de
Beverwedstrijd (mediawijsheid).

In de komende periode…
 Investeren wij in onze ICT
infrastructuur en wordt
schoolbreed draadloos
internet (WIFI)
geïnstalleerd.
 Volgt daarop een hardware uitrol, waarbij
wij onze vaste leerling werkplekken
inwisselen voor flexibel inzetbare mobiele
werkplekken: ruim 30 gloednieuwe laptops
worden beschikbaar gemaakt voor inzet in
de groepen.
 Oriënteren wij ons op en experimenteren
wij met nieuwe organisatievormen
(waaronder “Bring your own device”) met als
insteek optimale inzet van onze nieuwe
leermiddelen / infrastructuur.
 Maken wij een start met “gepersonaliseerd
leren”, waarbij we (via gefaseerde invoer,
startend in groep 5 in schooljaar 20172018) overstappen van verwerking in
papieren
werkboekjes
naar
verwerking
via tablets,
waarbij we voor iedere leerling een “Apple
Ipad 2017” beschikbaar maken.
 Onderzoeken we (in alle groepen!) de
mogelijkheden die dit device ons te bieden
heeft voor onder meer interactief onderwijs, leerlingenzorg en digitale
geletterdheid.
 Vervolgen we de implementatie van
“Rekentuin” en verkennen we daarbij de
mogelijkheden om het programma ook in te
zetten in de kleutergroepen.
 Vervolgen wij de ingezette koers om
uiteindelijk te komen tot een geborgde
leerlijn rondom “programmeren en coderen”
binnen onze school.
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Ouderavond verplaatst.
In onze schoolkalender staat een ouderavond
gepland op dinsdag 16 januari. Deze ouderavond is
ook bedoeld om u te informeren en met u in gesprek
te gaan over een aantal ontwikkelingen binnen de
school. Gelet op de fase van ontwikkeling waarin we
ons op dit moment bevinden, komt deze ouderavond
eigenlijk net te vroeg. Daarom is besloten dat deze
ouderavond niet doorgaat. Deze ouderavond zal op
een later moment alsnog worden ingepland.

Kaartenactie.
Na de kerstvakantie zal de reeds eerder
aangekondigde kaartenactie van start gaan. De
opbrengst van deze actie is bestemd voor de
oudervereniging om de leuke activiteiten voor de
kinderen te blijven organiseren. Door de
kaartenactie hebben we kunnen voorkomen dat de
ouderbijdrage dit schooljaar verhoogd zou moeten
worden.
De kinderen
krijgen na de
kerstvakantie 8
setjes door hun
zelf gemaakte
wenskaarten mee naar huis om te verkopen. Een
setje kost € 6,95. Setjes die niet verkocht worden,
kunnen de kinderen gewoon weer inleveren op school
en mochten de kinderen meer dan 8 setjes verkopen
dan kunnen er ook setjes worden bijbesteld. Meer
informatie volgt na de kerstvakantie, maar we
hopen uiteraard al op een geslaagde actie.

Doorstroom kleuters.
Na de kerstvakantie gaat een aantal kleuters uit de
instroomgroep van juf Lucie ‘doorstromen’ naar
groep 1-2A of 1-2B. Met de ouders/verzorgers van
de betreffende kinderen zijn inmiddels gesprekken
gevoerd. 7 kleuters stromen door naar groep 1-2A
van juf Elly en juf Mariëlle en 6 kleuters stromen
door naar groep 1-2B van juf Marga en juf Karin.
Wij wensen de kinderen alvast veel plezier in de
nieuwe groep.
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Personeel.
Zoals bekend bij de ouders/verzorgers van de
kinderen uit groep 8, is juf Audrey al enige tijd
afwezig i.v.m. ziekteverlof. Gelukkig gaat het
inmiddels weer steeds beter met juf Audrey en het
ziet er naar uit dat ze na de kerstvakantie
gedurende twee ochtenden per week weer op
school zal zijn om een aantal werkzaamheden op te
pakken. Voorlopig zal juf Tessa de groep op
donderdag en vrijdag nog overnemen van juf
Audrey.
Samen met de andere scholen in Beek (BS de Bron,
BS de Kring, BS Catharine Labouré en BS
Spaubeek), hebben we diverse nieuwe leerkrachten
kunnen aanstellen om vervangende werkzaamheden
op de scholen in Beek te verrichten. Wij hebben
nog niet voldoende collega’s kunnen werven om de
‘vervangersproblematiek’ helemaal op te lossen,
maar we zijn dus wel op de goede weg. We hebben
dus nu een aantal vaste collega’s die vervangen op
de Beekse scholen en elke collega is ook gekoppeld
aan een zogenaamde ‘moederschool’ waar de
betreffende collega wordt ingezet indien zij niet
hoeft te
vervangen.
Juf Iris is
per 1
december jl. aan onze school gekoppeld als
‘moederschool’ en zal dus waarschijnlijk regelmatig
op de Martinus actief zijn en ook met uw kind(eren)
werken. Juf Iris, van harte welkom en veel succes.
Juf Iris heeft al kennis gemaakt met alle kinderen.
Ongetwijfeld is u ook opgevallen dat we stagiaires
in de school hebben. Hier zijn we natuurlijk heel
blij mee, want de kinderen profiteren ook van deze
‘extra handen’ in de school. In de vorige
Nieuwsflits hebben we al een aantal stagiaires
voorgesteld, maar bij deze geven wij u nog eens een
totaal overzicht:
Stagiaire

Groep / cluster

Juf Femke / opleiding
onderwijsassistente.
Aanwezig: maandag en dinsdag.
Juf Evi / opleiding pedagogiek.
Aanwezig: donderdag.

Instroomgroep
en cluster
groepen 1 en 2.
Groep 1-2A en
cluster groepen
1 en 2.
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Juf Sharon / opleiding
onderwijsassistente/pedagogiek.
Aanwezig: maandag en dinsdag.
Juf Anouk / opleiding
onderwijsassistente/pedagogiek.
Aanwezig: maandag en dinsdag.
Juf Juliëtte / opleiding
onderwijsassistente.
Aanwezig: donderdag en vrijdag.
Juf Robin / opleiding
onderwijsassistente/pedagogiek.
Aanwezig: maandag en dinsdag
Juf Sabine / opleiding
pedagogiek.
Aanwezig: donderdag.
Juf Desney / opleiding
pedagogiek.
Aanwezig: donderdag.

Groep 1-2B en
cluster groepen
1 en 2.
Groep 4 en
cluster groepen
3,4 en 5.
Groep 4 en
cluster groepen
3,4 en 5.
Groep 6 en
cluster groepen
6,7 en 8.
Groep 7 en
cluster groepen
6,7 en 8.
Groep 8 en
cluster groepen
6,7 en 8.

Naast de stagiaires uit het overzicht die bijna het
hele schooljaar op onze school stage lopen, gaat op
donderdagmiddag ook juf Nele nog stage lopen in
onze instroomgroep. Juf Nele loopt ook stage op de
peuterspeelzaal.
In de periode tussen Sint en Kerst zijn ook diverse
stagiair(e)s op school actief voor hun ‘snuffelstage’
vanuit het Voortgezet Onderwijs. Deze stagiair(e)s
zijn: Teun (3 weken), Maud (1 week), Elem en Joy (3
weken), Janine en Meike (3 weken), Lindy en Kim (2
dagen) en Dayna (1 week). We willen deze
stagiair(e)s alvast bedanken voor hun inzet en hulp.

Nieuws vanuit de peuterspeelzaal.
Ook bij peuterspeelzaal ‘Eigenwijs’
was het herfst, de zaal was
ingericht met een herfsttafel en
we hebben het verhaal gelezen van
kabouter Bim.
We hebben een wandeling gemaakt
naar het bos en daar was kabouter
Bim ergens verstopt, dat was dus even goed zoeken,
maar gelukkig hebben de kinderen Bim gevonden.
Wij zijn een kijkje gaan nemen bij het podiumfeest
op de basisschool, spannend hoor, in de grote zaal,
het was heel erg leuk.
December is gestart met de voorbereiding op het
bezoek van Sinterklaas. We hebben een knutsel-
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schoorsteen gemaakt en gelukkig heeft Piet tijd
gevonden om er iets lekkers en een gezond
mandarijntje in te doen. Zo waren alle kindjes fit
om pietengym te doen en vrolijke liedjes te zingen.
In de peuterspeelzaal stond de
stoomboot waarin we leuk konden
spelen. Samen met de kinderen van
het kinderdagverblijf hebben we
ook leuke activiteiten gedaan, onder
andere pepernoten bakken en opeten.
Alle ‘Eigenwijsjes’ wensen jullie een mooie
kerstvakantie en een goed 2018

Nieuws vanuit het
kinderdagverblijf.
Uiteraard heeft ook binnen ons kinderdagverblijf
de afgelopen weken bijna alles in het teken gestaan
van Sinterklaas.
Vanwege het drukke programma van de Sint en zijn
pieten, die niet zeker wisten of ze een bezoekje
aan het kinderdagverblijf zouden halen, hadden de
leidsters besloten het Sinterklaasfeest dit jaar
een beetje anders te vieren. Op vrijdagochtend
verzamelden we samen met de kinderen van de
peuterspeelzaal en maakten we groepjes. Elk
groepje ging deelnemen aan verschillende
activiteiten in het thema van Sinterklaas. Er stond
dus iets spannends te gebeuren voor alle kinderen!
Zo konden de kinderen
zelf pepernoten bakken
en deelnemen aan het
‘pieten gymmen’. Ook
werd een spannend
Sinterklaasverhaal
voorgelezen en maakten
de kinderen een puzzel. De kinderen konden ook nog
zelf een pietenmuts maken.
We hadden een super gezellige ochtend die we
afgesloten hebben met voor ieder kind een zakje
zelfgebakken pepernoten om mee naar huis te
nemen.
Op dinsdag 5 december vierden we het
Sinterklaasfeest nog een keer en konden de
kinderen ook Sinterklaas en zijn pieten zien. Zo
zwaaien van achter het raam was leuk en helemaal
niet zo spannend. Tijdens het eten kwam
Sinterklaas ook nog even binnen lopen en vertelden
de kinderen dat ze al heel goed de korstjes van de
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boterham eten en dat ze die avond hun schoen nog
mochten zetten.
In de komende dagen zal het programma van het
kinderdagverblijf uiteraard ook nog in het teken
staan van de Kerst.

Nieuws vanuit de BSO.
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de
Kerstman met Rudolph en zijn slee staan weer klaar
om naar Nederland te komen.
Tijdens Sinterklaas hebben wij
uiteraard genoten van heerlijke
pepernoten en andere lekkernijen. De
Sint heeft zelfs een cadeautje
gebracht voor de hele BSO. Een kleiset, om dingen te maken zoals pizza’s
en een spel waarbij je allemaal vragen
moet beantwoorden, maar je mag
daarbij geen ja of nee zeggen. Ja, dat
is lastig! *oeps*
Kerst bij BSO Abeltje is ook heel gezellig. We
hebben het lokaal al helemaal versierd.
We zijn in de aanloop
naar de Kerst met een
aantal kinderen naar het
huis van de kerstman
geweest.
We hebben aan een van onze kinderen gevraagd of
ze een stukje wilde schrijven over wat wij op een
dag doen bij de BSO. Kyra heeft het volgende
geschreven:

Op de BSO eten we crackers,fruit en peperkoek.
Vanaf 4 uur tot half 5 mogen we op de computer.
Je kunt ook tekenen, kralen rijgen, tv kijken en vrij
spelen. Meestal gaan we 1 uurtje naar buiten.
Als het regent gaan we niet naar buiten.
Telefoonnummer BSO 06 - 28 76 82 90
De juffen zijn: Solange, Milly, Mara.
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