
 

 

                                                                                                                                                                                                 

                    

AGENDA DECEMBER 2021 

                                               
  DECEMBER JARIG 

1 wo Kind-oudergesprekken Milou groep 3 

2 do Kind-oudergesprekken  

3 vrij Sinterklaasviering  

4 za   

5 zo Pakjesavond!  

6 ma Studiedag (kinderen zijn vrij!)  

7 di  Sees  groep 5-6 

8 wo   

9 do   

10 vrij   

11 za   

12 zo   

13 ma   

14 di   

15 wo M.R.vergadering  

16 do   

17 vrij Viering gr. 5-6  

18 za   

19 zo  Ries groep 4-5 

20 ma  Jan groep 5-6 

21 di  Phileine groep 8 

22 wo   

23 do Kerstviering Liz groep 7 

24 vrij (studie-ochtend) kinderen zijn vrij!  

25 za Kerstvakantie!  

26 zo   

27 ma   

28 di   

29 wo   

30 do  Thijm  groep 7 

31 vrij Oudejaarsdag!  

 

We hebben vakantie tot en met 7 januari!         

Luizencontrole vindt plaats op 12 januari, De Cito-toetsweken vinden plaats in week 5-6-7 (vanaf 31 

januari tot en met 18 febr.) 

 

 



 

 

Studiedagen 

Op 6 december en 24 december hebben we studiedagen gepland voor ons als team.  

De kinderen zijn die dag vrij! 

 

Veiligheidsmonitor  

De veiligheidsmonitor is ingevuld door jullie als ouders, door leerkrachten en door leerlingen 

in juni 2021.  Deze veiligheidsmonitor is bestudeerd en samengevat door de leerkrachten. 

Een aantal punten kwamen hier uit die besproken zijn met het team, in de M.R. en met de 

leerlingenraad.  De volgende punten zijn gemene delers: 

• Schoolplein en veiligheid  

• Duidelijke gedragsregels en consequente en eenduidige aanpak  

• Pestgedrag ook online  

• Sociaal emotionele ontwikkeling 

Samen met het team gaan we aan de slag met deze punten. We willen hier de leerlingen uit 

de bovenbouw bij betrekken maar ook jullie als ouders. 

Wanneer de Coronamaatregelen het toelaten wil ik jullie graag als ouders uitnodigen om met 

elkaar te bespreken hoe wij als school en ouders hiermee aan de slag kunnen gaan.  

Ondertussen gaan we als team aan de slag: we zorgen voor meer speelgoed op het plein 

tijdens de pauzes, een werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling gaat aan de slag met een 

onderzoek voor een passende methode die we hier op school kunnen gaan inzetten. Hier 

koppelen we dan ook de gedragsregels aan en een consequente en eenduidige aanpak.  In 

de bovenbouw zullen we regelmatig aandacht hebben over “social media” en hoe hier mee 

om te gaan. 

 

Behoeftepeiling “gezonde school". 

De behoeftepeiling “gezonde school” is ingevuld door 48 personen.  Een werkgroep gaat 

hiermee aan de slag.  Een samenvatting van de uitslag volgt in de nieuwsbrief van februari 

wanneer we de behoeftepeiling besproken hebben in de M.R. 

 

Sintviering 

Van de werkgroep sinterklaas. 
   

We zitten lekker in de Sint sfeer en zijn druk bezig met de 

laatste voorbereidingen voor het sinterklaasfeest op 

school. We hebben Sinterklaas uitgenodigd op vrijdag 3 

december. Nu maar hopen dat hij komt... Helaas kunnen 

we dit jaar de Sint niet met de ouders ontvangen, maar 

wachten we met de kinderen en leerkrachten op zijn 

komst.  

De groepen 1 t/m 5 gaan om de beurt naar Sint kijken die op het podium zit en hopen hun 

groepscadeau te krijgen. Daarna hebben ze een Sintprogramma.  

De groepen 6 t/m 8 hebben in de ochtend surprise. 

 

Dinsdag 7 december mogen de kinderen een Sint cadeautje meenemen (wat past in een 

rugzak) om te laten zien en/of mee te spelen. Geweren/pistolen zijn niet welkom.  

 

Wij wensen jullie een gezellige sinterklaastijd. 



 

 

Kerstviering en kerstmusical groep 6. 

Van de werkgroep Kerst. 

 

Donderdag 23 december staat de jaarlijkse Kerstviering gepland. Een viering waarbij het 

gezellig samen zijn centraal staat. Eigenlijk zou de Kerstviering 's avonds plaatsvinden, maar 

i.v.m. extra reisbewegingen zal dat dit jaar niet zo zijn. De Kerstviering zal dus gewoon onder 

schooltijd zijn. Omdat het ook nog spannend zal zijn of de scholen dan open zijn, hebben we 

verschillende scenario's bedacht. Te zijner tijd ontvangt u hierover meer informatie. We gaan 

er samen een fijne Kerstviering van maken! 

 

Daarnaast is groep 5-6 bezig met de voorbereiding van hun kerstmusical. Deze heet: Een 

kerstmusical over een kerstmusical. Er wordt enthousiast geoefend met de tekst, liedjes en 

het spelen van een rol! Echte acteertalenten zijn het al. De musical wordt op vrijdag 17 

december onder schooltijd opgevoerd. Ouders mogen helaas niet komen kijken, maar we 

gaan hem natuurlijk wel filmen. 

 

 

 Voorleeswedstrijd 

Van de leescommissie. 

Ook dit jaar hebben we weer de Voorleeswedstrijd op onze Willibrordusschool. Kinderen van 

groep 7&8 die het leuk vinden om voor te lezen mogen meedoen aan deze wedstrijd. Ze 

kiezen dan een leuk of spannend fragment uit een zelfgekozen boek en lezen dan op hun 

mooist voor aan de andere kinderen. Op dit moment hebben we al twee kampioenen, 

namelijk Vesper uit groep 7 en Benthe uit groep 8. Zij zijn voorleeskampioen van hun eigen 

klas geworden, superknap! Op woensdag 1 december zullen zij tegen elkaar strijden om de 

eretitel voorleeskampioen van de Willibrordus! Wij wensen ze allebei heel succes en 

natuurlijk ook veel leesplezier! De winnaar mag het volgend jaar het opnemen tegen de 

winnaars van de andere scholen binnen onze stichting. 

 

 

Jeelo 

Met Jeelo werken we aan het project maken van je eigen product. In de onderbouw maken 

we daarbij de koppeling met Sinterklaas. Zo hebben ze bij groep 1-2 en bakkerij gemaakt in 

de huishoek.  

Bij groep 3 zijn de bouwpieten aan het werk op de bouwplaats.  

 



 

           

 

In de middenbouw hebben ze een moodboard gemaakt van een slaapkamer. 

 

 

In de bouwenbouw hebben ze producten gedemonteerd.  

 
 

 

 



 

Welkom op school! 

 

 Welkom op onze school Bo! 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS 



 

 
 
 
 

 


