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NIEUWSDRIES 
 

 

 

 

 

Maandag 8 jan. Eerste schooldag van het nieuwe jaar 

Maandag  15 jan. Studiedag leerkrachten. Alle kinderen zijn vrij. 

Maandag  15 jan.  Start cito toetsen. Deze week en volgende week. 

   

 

 
 

 

 

Afspraak van de week 

De laatste week voor de kerstvakantie is het heel druk met allerlei activiteiten, daarom hebben we 
besloten om de regel "Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg" te verplaatsen naar na de 
kerstvakantie. Hierdoor zullen alle andere regels een week worden opgeschoven. 

 

Alles- in-1 

Deze week hebben we het thema “geloof” afgerond. Dit thema sloot mooi aan rond alle 
decemberfestiviteiten en de kinderen hebben veel geleerd.  
Na de Kerstvakantie starten we met het thema “Nederland”. We starten vanuit onze eigen omgeving 
en werken dit verder uit over het land.  
 

Muzieklessen 

In de kerk heeft u kunnen genieten van de kerstviering die door de kinderen werd verzorgd. We 
hebben voor het inoefenen assistentie gehad van juf Jenneke. We vinden het heel fijn, dat zij ook na 
de Kerstvakantie nog een aantal muzieklessen bij ons zal geven. 
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Citotoetsen. 

In de week van 15 januari starten we met de Cito toetsen. Met de cito toetsen bekijken we wat de 
kinderen op een bepaald gebied hebben geleerd. De resultaten worden verwerkt in de computer en 
zo kunnen we bekijken hoe de kinderen zich ontwikkelen.   
Met behulp van analyses kunnen we dan weer onze doelen voor de komende tijd gaan stellen. 
Wilt u in de weken dat we toetsen geen afspraken maken voor bijv. een dokter of tandarts? Het is 
fijn als de kinderen de toetsen gewoon in de klas mee kunnen doen. 
 

Bedankt 

Gisteravond werd tijdens de kerstviering het team in het zonnetje gezet door de MR en OR. Het 
vertrouwen in dit team werd uitgesproken en wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken en we 
gaan er met z'n allen er in 2018 weer iets moois van maken.  

 

Toosten 

Op maandag 8 januari willen we met z'n allen toosten we op het nieuwe jaar. 's Morgens wachten de 
juffen en kinderen op het plein. De kinderen verzamelen zich om hun juf heen. Juf Marja zal een 
woordje doen en daarna toosten we. Maar nu eerst vakantie! 

 

Wintersportactiviteiten door Alkmaar sport 

Woensdag 27 t/m vrijdag 29 dec 
Probeer deze Kerstvakantie drie dagen achter elkaar jouw favoriete sport uit! 
Kies uit: 
• Kunstrijden 
• Schermen 
• Trampolinespringen 
• Handbal 
• e-Sports 
 Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deelnamekosten: € 10,- 
Meld je (vanaf 1 december) online aan! www.alkmaarsport.nl/vakantiesportactiviteiten 
 

                                                            
 
     

 

Nieuws uit de groepen. 

 

Groep 1-2 

In het staartje van 2017 zijn we in groep 1 /2 volop bezig geweest met Kerst.  
Allereerst moest er natuurlijk iets worden bedacht voor de Kerstvoorstelling. 
Het werd een zelfgemaakt prentenboek. Ieder kind maakte een tekening en mocht er een zinnetje bij 
zeggen.  

http://www.alkmaarsport.nl/vakantiesportactiviteiten


Via powerpoint werd het laten zien aan iedereen in de kerk. Natuurlijk moest er ook geoefend 
worden op de uitvoering: hoe staan we, wat zeggen we, waar houd je je handen etc. 
Ook hebben we veel gezongen met elkaar. Hierbij leren de kinderen goed te luisteren, onthouden, 
nazeggen, rijmen, en natuurlijk maat, ritme en toonhoogte houden. Ze vonden het erg spannend 
maar het oefenen heeft zijn vruchten afgeworpen, ze deden het fantastisch! 
Tijdens het spelen en werken waren verschillende oefeningen omgebogen tot kerstoefeningen. Denk 
aan; met klei kerstballen rollen en slingers maken (goed voor de motoriek), kerstballen maken van 
losse stukjes (inzicht), puzzelen (ruimtelijke oriëntatie), 
huishoek als kersthoek (fantasie gebruiken, rollenspel spelen, samenwerken) enz. 
Verder heb je met kerst verschillende vormen die benoemd kunnen worden: cirkels, driehoeken, 
sterren. 
Voor groep 1 /2 was het wel even schakelen, ze waren nog zo vol van Sinterklaas! Een leerling wilde 
zo graag Sinterklaas liedjes blijven zingen, dat hij er voor de vorm maar een paar kerstwoorden 
doorheen gooide! 
In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met het thema nieuw jaar / tijd, maar nu is het tijd voor een 
welverdiende vakantie! 
 

Groep 3-4 

Wat hebben de kanjers van groep 3/4 veel gedaan. Ze hebben ontzettend hard gewerkt en veel 
geleerd, maar we hebben ook genoten van het Sinterklaasfeest en het kerstfeest en van alles wat 
daarbij hoorde.  
Zo zijn we met de hele onderbouw naar het Sinterklaashuis in Schoorl geweest. Ze hebben daar de 
pakjeskamer, de slaapkamer en de eetkamer mogen bekijken van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook 
hebben we een parcours gedaan waarbij de kinderen hun pietendiploma hebben gekregen. Wat een 
leuke ochtend! Ook hebben we Sinterklaas en zijn Pieten weer op school en in onze klas mogen 
ontvangen. Groep 3/4 deed een dansje en Sinterklaas wist nog een heleboel te vertellen uit het grote 
boek. dat was niet gek, want de kinderen hebben Sint geholpen met het invullen van het boek omdat 
het leeg was!  Na het vertrek van de Sint hebben we meteen de kerst in de klas gehaald. De kinderen 
hebben een prachtige boom neergezet en helemaal naar eigen smaak versierd. Ook hebben we 
gezellig geknutseld en kerststukjes met ze allen gemaakt onder het genot van een gezellig 
kerstmuziekje op de achtergrond. Tussen de bedrijven door hebben we hard geoefend voor het 
kerstoptreden. En het resultaat mocht er zijn. Wat hebben ze het goed gedaan in de kerk! Maar, de 
kinderen vonden het vooral leuk om te oefenen. We zijn enorm trots op ze. Voor nu wensen we jullie 
allemaal hele fijne feestdagen en een goed nieuw jaar! Fijne vakantie! 

 

Groep 5-6 

De laatste loodjes van 2017. Zo voelen ze niet. In december gebeuren er zo veel leuke dingen, die ons 
af leiden, dat deze maand heel snel voorbij gaat. U heeft al gelezen dat het uitstapje naar Amsterdam 
een succes was. Daarvoor hebben we een heel gezellig Sinterklaasfeest gevierd met de kinderen. En 
deze week zijn er fantastische kerststukjes gemaakt. Oma’s en moeders heel erg bedankt voor de 
hulp.  We sluiten het jaar af met een mooi optreden in de kerk van Grootschermer. De kinderen zijn 
druk aan het oefenen en hebben er heel veel zin in. Daarnaast blijven we rekenen, lezen en spelling 
oefenen en onze taallessen staan in het teken van de feestdagen. In 2018 kunnen de kinderen weer 
laten zien hoe goed ze inmiddels zelfstandig kunnen werken. In januari starten we ook met een 
nieuw thema van Alles-in-1, t.w. Nederland. We wensen u allemaal een gezellige kerstvakantie en 
een voorspoedig nieuw jaar. 
 



                                                                                                 

 

Groep 7-8 

Groep 7/8 heeft nog genoeg te doen gehad zo aan het einde van het jaar 2017. De klas is in 
kerstsfeer gebracht. Iedere middag hebben we aan "Alles"- in -1 gewerkt. De schoolregels hebben we 
behandeld. De kerstvoorstelling moest worden voorbereid.  

Ook zijn we nog naar de  Voedselbank geweest om alle 
ingezamelde spullen langs te brengen. Ze waren weer erg blij met deze spullen. De kinderen hebben 
een rondleiding gehad en vele verhalen gehoord, het was weer erg leerzaam! 
 
Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan het Joods Historisch museum in Amsterdam. Dat 
was een leuk en leerzaam bezoek. De kinderen hebben ook nog hun eigen Matze cracker mogen 
maken. Aan het eind van het bezoek kreeg ieder kind nog een pakje Matze crackers mee en daarop 
zit een kaartje waarmee ze nog eens gratis het museum kunnen bezoeken met vier personen. Ik ga er 
zeker nog eens heen!  
 

 
Hier mochten de kinderen een herinnering opschrijven en op de muur hangen. Voor ze dat mochten 
doen moesten ze eerst een filmpje bekijken en daarbij werd het verhaal verteld door een mond die 
in de muur zat, dat was toch wel heel interessant.  



De kinderen kregen nog complimenten, omdat ze zo goed meededen, ze 
wisten erg veel te vertellen en stelden goede vragen.  
 
Groep 7/ 8 heeft de afgelopen periode dus weer hard gewerkt! Nu lekker genieten van de vakantie! 
Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2018! 
 
 
 

                                               Het 

                                           team van  

                                 de W.J. Driessenschool  

                             wenst u prettige kerstdagen 

                         en een geweldig, sprankelend  2018 

 

 

       


