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Zelftesten en kerstvakantie 
Eén van de nieuwe coronamaatregelen betreft het zelftesten.  
Er wordt dringend geadviseerd aan personeel en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om 
tweemaal per week een zelftest te doen. En bij een positieve uitslag uiteraard een GGD-test. 
Daarvoor stel de overheid zelftesten beschikbaar, die we elk moment binnen zullen krijgen. 
Natuurlijk bepalen de ouders of ze voor hun kind in 6, 7 of 8 gebruik willen maken van deze 
zelftesten. Zo ja, dan kan uw kind wekelijks twee testen van school meenemen. Uw kind kan 
deze bij de leerkracht ophalen.  
 
Voor dinsdag 14 december staat er weer een persconferentie gepland. We wachten af, of 
hier nieuwe maatregelen worden aangekondigd. 
Zo wordt er de afgelopen tijd volop gespeculeerd over een verlenging van de kerstvakantie. 
Vooralsnog geeft de regering aan dit niet te willen. Tegelijk geeft het OMT het advies de 
kerstvakantie wel te verlengen met een week en adviseert ook de vakbond AOB dit. Kan dus 
nog alle kanten op.  
Misschien is het goed er toch al rekening mee te houden, dat het kan zijn dat uw kind al per 
20 december kerstvakantie heeft. We gaan het zien. 
 

Stagiaire 
In de bovenbouw hebben we een stagiaire. Ze heet Marjan Baan en ze woont in Rijssen.  
Ze doet de PABO in Groningen. In de volgende nieuwsbrief zal Marjan zichzelf voorstellen. 
 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

11-12-2021: kerstbomen verkoop 

21-12-2021: juf Silvia jarig 

23-12-2021: kerstbakjes maken 

23-12-2021: kerstlunch 

24-12-2021: Kerstvakantie vanaf 12:00 uur 

24-12-2021: volgende nieuwsbrief 

10-01-2022: weer naar school 
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Kerstbomenverkoop 
Ook zaterdag (morgen!) kan iedereen nog een kerstboom kopen ten bate van de beide 
basisscholen in Blokzijl. De bomen zijn te koop bij de Coöp en in de loods van de firma 
Heijman. Deze extra inkomsten zijn natuurlijk heel erg welkom, omdat we geen 
rommelmarkt hebben kunnen houden. En ook geen Kerstmarkt, helaas. 
 

Sinterklaasfeest 
We hebben een heel gezellig Sinterklaasfeest gehad op school, ondanks de beperkende 
maatregelen vanwege corona. Sint kon gelukkig wel op school komen met zijn Pieten.  
Ze werden onthaald met een musical door de leerlingen van groep 1 t/m 5. De musical heet: 
Sint gaat op gym. Zie hierover de tekst van Jens. De bovenbouw heeft de musical gekeken, 
toen gingen ze naar hun eigen lokaal om de prachtige surprises uit te pakken. Alle kinderen 
en de juffen, hadden veel aandacht besteed aan het maken van iets heel moois. Zie hierover 
de tekst van Larim en Tycho, met foto’s. 
 
Sinterklaas en de musical 

Sint en 2 Pieten kwamen op school. Ik was Sinterklaas in de 
musical. Ik moest wapperen met een waaier. Ik had een 
belangrijke rol gekregen. En ik moest nog veel meer doen op 
het podium. We gingen ook aan boord met de stoomboot 12. 
En er werd ook veel gedaan met me. Het was een leuke 
musical. 
 
Na de musical gingen we leuke spelletjes doen. Sjoelen, 
pakjes in de schoorsteen gooien, ganzenbord, bingo, kleuren, 
dansen en koek versieren. We kregen een leuk pakje van Sint 
en de Pieten. Daarna gingen we lekkere pepernoten eten. 
Toen gingen we naar huis.   
Jens 

 
 surprises 

We, iedereen in de bovenbouw, hebben 3 december  surprises 
uitgepakt. Veel jongens kregen een Pokémon pakketje. We 
zagen ook veel pennen en potloden voorbij komen. Er waren 
veel mooie surprises en mooie cadeaus, het was een leuke dag.  
We hadden een doek met allemaal 
spulletjes van ons.  
Juf Janny pakte een random 
spulletje. Als het jouw potlood of 
gum was moest je een opdracht 
doen (bedacht door degene die net 
het gedicht had voorgelezen en de 
surprise had uitgepakt). Deed je de 

opdracht goed, dan mocht je je surprise pakken. Toen we klaar 
waren met de surprises, gingen we een film kijken. Het was de 
Sinterklaas film.  
De redactie van de klassenkrant: Tycho en Larim 
 
 



School in Kerstsfeer 
Sinterklaas is weer naar Spanje en onze school is meteen in Kerstsfeer. Erg gezellig toen we 
maandag op school kwamen. Er is een groepje ouders dat hiervoor heeft gezorgd.  
Bedankt daarvoor. 
Vandaag heeft Louis (de vader van Steijn uit groep 8) de kerstbomen gebracht. Maandag 
staan de bomen in de groepen, zodat we ze kunnen versieren. 

 

Kerstbakjes 
We willen donderdagmorgen 23 december met alle leerlingen kerstbakjes gaan maken.  
De O.R. zorgt voor oasis, groene takken en voor elke kind een kaars.  
Wat iedereen nog wel zelf mee moet nemen is:  - een bakje voor het kerststukje 
       - versierselen (tierlantijnen) 
Het maken van een kerstbakje is toch altijd een heel leuk moment op school. Daarom willen 
we dit toch graag doen, ondanks dat we geen hulp van ouders in kunnen roepen. Hopelijk 
kan het volgend jaar weer op de oude vertrouwde manier, met behulp van ouders. 
 

Kerstlunch 
Donderdag 23 december hebben we na het maken van de kerstbakjes de kerstlunch. Vorig 
jaar kon er van alles helemaal niet doorgaan. Daarom proberen we dit nu een beetje goed te 
maken door een Kerstlunch te houden. Er kan geen Kerstdiner zijn, omdat we na 5 uur geen 
bijeenkomst mogen organiseren in verband met de avond lockdown. Om toch een 
feestelijke dag te hebben lijkt het ons wel gezellig om een Kerstlunch te houden. 

 

Schooltijden 
Met deze temperaturen is het voor de kinderen wel fijn dat ze naar binnen kunnen zodra ze 
op school zijn. Vandaar nog even de reminder dat leerlingen vanaf 8:00 uur kunnen binnen 
komen. De starttijd van de lessen is om 8:15 uur. Het is ook echt de bedoeling dat de klas 
dan met het dagprogramma kan starten en dat we geen kostbare onderwijstijd kwijt zijn. 

 

Oud papier schema 
De verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente heeft bevestigd dat vanaf 1-1-2022 de 
ROVA oud papier ophaalt met haar eigen personeel. De Rolpaal hoeft dan geen vrijwilligers 
meer te leveren om mee te helpen met het ophalen van het oud papier. Het oud papier 
schema komt vanaf 1 januari a.s. dan ook te vervallen.  
 
Het nadeel van deze beslissing van de ROVA is dat wij als ouderraad op termijn onze 
grootste inkomstenbron moeten gaan missen. Nieuwe ideeën voor inkomsten zijn van harte 
welkom. Laat het één van de OR-leden weten. 
Namens de ouderraad, 
Falentijn Assinck  
 
 

 



Met sprongen vooruit 
Het team volgt op dit moment de cursus die hoort bij: “Met sprongen vooruit”. Met 
sprongen vooruit gaat over het verbeteren van het rekenonderwijs en dan vooral gericht op 
het automatiseren van de rekenvaardigheden. Het verbeteren gebeurt hiermee vooral in 
spelvorm. Dit spreekt de leerlingen natuurlijk enorm aan. Bij de cursus hoort ook heel erg 
veel spelmateriaal. Dit hebben we nu ook op school.  
 

Mondkapjes 
De bovenbouw leerlingen denken erg goed om het dringend advies van het RIVM om op de 
gangen een mondkapje te dragen. Het gaat de kinderen nog beter af dan dat ik erom denk. 
Gelukkig helpen ze mij wel herinneren. (Zal de leeftijd wel zijn, heb al zo lang in school 
gewerkt zonder mondkapje). We hebben nu wel mondkapjes gekregen, ook voor de 
kinderen. Dus als iemand geen mondkapje heeft, op school zijn er genoeg.  
 

 


