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December 
 

Wist u dat …… 
…. Sinterklaas onze school op vrijdag 4 december komt bezoeken. 
…..we druk bezig zijn met de voorbereiding van de kerstviering op donderdag 17 december, uiteraard 
     binnen alle beperkende coronamaatregelen. Nadere info volgt z.s.m. 
…. de kinderen op vrijdag 18 december kerstvakantie krijgen en de school dan om 12.00 uur uit is  
     i.v.m. een studiemiddag. 
 

Jarig 
Op 14 december is Lia, onze conciërge, jarig. Wij wensen haar alvast een fijne verjaardag toe. 

 

Welkom     

Deze maand komt Jelte Panhuijzen bij ons op school in leerplein 1. Wij wensen hem een fijne 
schooltijd toe bij ons op ’t Kendelke. 

 
 

Pepernoten bakken in de middenbouw 
Afgelopen week (donderdag 26 november) hebben we met leerplein middenbouw pepernoten gebakken. Wanneer 
je door de gang van de school liep, kwam de geur van de heerlijke pepernoten je tegemoet. En lekker waren ze 
zeker! De kinderen hebben goed hun best gedaan en konden met een hand vol pepernoten naar huis. Maar of er 
veel pepernoten thuis aangekomen zijn….  
 

Middenbouw – IPC thema ‘mode’ 
In de middenbouw zijn we volop bezig met het IPC thema “Mode”. De afgelopen weken zijn de kinderen hard aan 
het werk gegaan in ons eigen atelier. Ze hebben oude kleding van thuis meegenomen en deze gerestyled. Met naald 
en draad gingen ze ijverig aan de slag. Er werd ontzettend hard gewerkt in ons atelier. De resultaten zijn ontzettend 
leuk geworden! Naast de kleding hebben ze ook nog eigen sieraden gemaakt en dus hebben we nu een sieraden 
museum in ons klas. De komende weken gaan de kinderen nog een rap maken over dit thema en dan sluiten we het 
thema voor de kerstvakantie af.  
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 Nieuws uit leerplein 1 

 
Wat een verandering!  
  
De kinderen van leerplein 1 zagen het meteen toen ze op maandag 16 november binnenkwamen: het hele leerplein 
was veranderd! De wand is opengemaakt, waardoor er meer speel- en werkhoeken gemaakt konden worden. Er zijn 
nu 3 instructieplekken, waar groepjes kinderen met een leerkracht kunnen werken. Verder staan er groepstafels en 
zijn er plekjes om rustig zelfstandig te kunnen werken. En… we hebben een heel fijne leeshoek gemaakt!  
Nadat de kinderen hun jas hadden opgehangen aan de kapstok en hun handen gewassen hadden, mochten ze 
rondkijken op het leerplein. Al snel begonnen de kinderen met vragen stellen. Sommige vragen gingen over de 
inrichting, andere vragen over het werken op het leerplein. Samen hebben we de vragen van de kinderen 
beantwoord, afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze en toen zijn we aan de slag gegaan. En wat ging dat 
goed! De kinderen hebben ons (de leerkrachten) laten zien hoe goed ze met deze verandering omgingen. Wauw! 
Een compliment voor alle kinderen van leerplein 1! De kinderen gingen zelf op zoek naar de spulletjes die nu een 
andere plek gekregen hebben en ze hielpen elkaar hier goed bij. De dagindeling zag er nu natuurlijk anders uit, 
waardoor vaste structuren en routines doorbroken werden. Wat was het fijn om te zien dat alle kinderen hun best 
deden om zichzelf zo snel mogelijk de nieuwe manier van werken eigen te maken!   
  
Natuurlijk krijgen alle kinderen iedere dag ook “les”. Voor de kinderen van leerjaar 3 gaat het daarbij vaak om lezen, 
rekenen en schrijven. Voor de kinderen van leerjaar 1 en 2 gaat het hierbij om het aanleren van de voorwaarden 
voor lezen en rekenen en om het ontwikkelen van de motoriek. Deze lessen worden gegeven op één van de 
instructieplekken, waar een leerkracht met een groepje kinderen kan werken. De groepsgrootte varieert dan van 5 
tot 15 kinderen. Het werken met kleinere groepen kinderen deden we al vanaf het begin van het schooljaar, maar nu 
op het nieuwe leerplein komt dit nog beter tot zijn recht. Over deze ontwikkeling zijn wij als leerkrachten erg 
enthousiast! We zien dat kinderen in deze kleine groepjes ook echt durven te laten zien wat ze kunnen. Daardoor 
hebben wij nog sneller in de gaten of een kind de leerstof beheerst of nog extra uitleg nodig heeft. Ook kinderen die 
extra uitdaging nodig hebben vallen ons nu eerder op.  
  
Gedurende de dag zijn kinderen soms zelfstandig bezig en soms onder begeleiding van een leerkracht. Zo zijn er 
iedere dag 2 momenten waarop een deel van de kinderen gymles heeft of buiten speelt. Hierdoor is er meer rust op 
het leerplein voor de andere kinderen. Instructies die meer rust en stilte vragen (bijvoorbeeld taal/lezen) worden 
dan gegeven. Daarnaast werken we met een “stoplicht”, waarop “zoem” (de bij van veilig leren lezen) te zien is. 
Soms staat “zoem” op groen. Dan mogen alle kinderen lekker praten en spelen in alle hoeken. Het leerplein is dan 
vooral een gezellige omgeving waarin gewerkt wordt aan de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling van 
kinderen.   
  
Gedurende de dag staat zoem ook regelmatig op oranje. De kinderen mogen dan alleen fluisteren met elkaar. Zo 
leren ze om rekening te houden met elkaar. Voor kinderen die naar de leerkracht moeten luisteren om een instructie 
te kunnen volgen, is het heel belangrijk om rust om hen heen te hebben. Kinderen die zelfstandig moeten werken 
aan een werkje uit de kast of een werkboek, hebben deze rust ook nodig. De andere kinderen moeten dan fluisteren 
met elkaar en dat kunnen ze al heel goed!  
Het kan gebeuren dat een kind zelfstandig moet werken en vindt dat er nog te veel prikkels om hem of haar heen 
zijn. Voor deze kinderen zijn er koptelefoons beschikbaar, die een deel van het omgevingsgeluid dempen.   
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Soms staat zoem ook even (bijvoorbeeld 10 minuten) op “rood”. Kinderen mogen dan helemaal niet met elkaar 
praten, maar moeten stil werken of een boekje lezen. Dit biedt rust en stilte voor kinderen die dit nodig hebben en is 
een voorbereiding op de komende jaren van de basisschool.   
In de afgelopen 2 weken hebben we veel enthousiasme gezien bij de kinderen. Wij als leerkrachten zijn ook erg 
enthousiast over deze ontwikkeling en de stappen die we gezet hebben. We proberen u als ouder zo veel mogelijk te 
betrekken in deze ontwikkelingen door middel van deze nieuwsbrief, weekberichten of foto’s. Daarnaast hopen we 
dat we u allen zo spoedig mogelijk weer in de school kunnen begroeten, zodat u ook kunt zien hoe de dagen van uw 
kind eruit zien op het leerplein!  

 

Kerstviering    

Sinterklaas is nog in het land, maar we zijn al begonnen met het voorbereiden van Kerstmis. Door de 
coronamaatregelen zullen we Kerst iets anders moeten vieren dan andere jaren. We vinden 
het erg belangrijk om toch met de kinderen samen te zijn en daarom hebben we besloten 
om dit jaar een kerstviering te organiseren. Dit willen we op een avond doen, zodat we het 
echte kerstgevoel kunnen creëren voor de kinderen in het donker, in de mooi verlichte 
school .  
De kerstviering staat gepland op donderdag 17 december. We starten om 18.30 u, zodat de 
kinderen nog voldoende tijd hebben om thuis iets te eten. Het idee is om met de gehele school een viering te doen 
met optredens vanuit de verschillende leerpleinen. De avond sluiten we in ons eigen leerplein af met een klein hapje 
en een drankje. Om 20.15 u mogen de kinderen weer opgehaald worden. Voor deze avond zou het leuk zijn als de 
kinderen in feestelijke kerstkleding naar school komen. Meer informatie volgt nog.  

 

Nieuws vanuit de MR 
Begin november is er een flyer verspreid met hierop de vacature voor een ouder binnen de MR. 
Hiervoor hebben zich twee kandidaten aangemeld:  Anoek de Haan (moeder van Ian en Jill) en Janske van den 
Hoogen (moeder van Jolien, Noortje en Jip). 
Zij zullen de komende twee vergaderingen op proef meedraaien. Daarna wordt bekeken of een of beide dames aan 
gaan sluiten bij de MR.  Welkom dames! 

 

Even voorstellen… 
Hoi allemaal, 
Ik ben Jessica Stammen en sinds kort vrijwillig een aantal uren werkzaam op deze school. Ik ben moeder van Benthe 
en Joep (groep 7 en 4), Ruben en Niek ( voortgezet onderwijs). 

 
Ik werk normaal als onderwijsassistent op school maar door een ernstig ongeluk ben ik nu aan het 
revalideren. Graag zou ik weer terug willen in het onderwijs en dit is een fijne manier om erachter 
te komen of dit in de toekomst weer gaat lukken. Zo fijn dat ik deze kans heb op ’t Kendelke.  
Je kunt mij tegenkomen in leerplein bovenbouw als ondersteuning bij meester Mike, juffrouw 
Riet en Juffrouw Christa.  
 
Groetjes van Jessica Stammen 
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Binnenkort komen er 

inzamelkratten te 

staan in 

het directiekantoor.     

 

De kinderen mogen  

de spulletjes die ze  

van thuis mee 

hebben gekregen 

hierin deponeren.  

 

Alvast bedankt hiervoor! 

 

 
 


