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8 december 2022

Agenda komende weken

22-12: Kerstdiner 17.30 uur en Kerstmusical
25-12 tot 9-1: Kerstvakantie
09-01: Studiedag, leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
Ik schrijf dit stukje op 5 december. We hebben vandaag op beide locaties het Sinterklaasfeest gevierd. Het
was weer geweldig om al die verwachtingsvolle kindersnoetjes te zien. Met maar liefst 9 afleveringen van
het Klipper Sinterklaasjournaal waren we natuurlijk behoorlijk opgewarmd en voorbereid. Gelukkig heeft juf
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Tanja haar gitaar weer terug en is alles goed afgelopen. Mede door de hulp van vele klassenouders en
ouders van de ouderraad was het feest zeer geslaagd. Waarvoor natuurlijk onze grote dank.
Over ruim twee weken vieren we met elkaar het Kerstfeest. Met Kerst vieren de Christenen de geboorte van
Jezus Christus. Kerst staat symbool voor vrede, hoop en liefde. Symbolen die soms ver te zoeken zijn in
deze tijd. Daarom zijn we dankbaar en zien we ernaar uit dat wij met elkaar, in vrede, op De Klipper het
Kerstfeest mogen vieren. Ongeacht je afkomst, geloof of je geaardheid. Iedereen mag er zijn!
Vervolgens gaan we genieten van twee weken welverdiende Kerstvakantie. Waarna we elkaar op dinsdag 10
januari 2023 weer terugzien. Want op maandag 9 januari heeft het team een studiedag.
Tot slot wens ik allen hierbij alvast hele fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2023 toe!

Zelfstandige ouderraad per locatie
In navolging van de onderwijskundige ontwikkelingen op De Bres en Dubloen, de teams van beide locaties
verzelfstandigen steeds meer en mogen hun eigen koers gaan varen, hebben we nu ook besloten dat de
ouderraden van beide locaties verzelfstandigd worden. We denken hiermee de binding tussen ouders,
ouderraad en team op de locatie te vergroten en te versterken. De ouderraad krijgt hiermee de gelegenheid
om in samenspraak met het team, eigen keuzes op de locatie te maken. Passend bij de kinderen en de
locatie cultuur.

Hartelijke groet, Tim Toornstra

Directeur Kindcentrum De Klipper

Voorleeskampioen ‘De Klipper’.
De afgelopen weken hebben in de groepen 7 en 8 de voorrondes voor de Voorleeswedstrijd plaatsgevonden.
Woensdag 23 november was het zover. De winnaars van de groepen 7 en 8, gingen de strijd met elkaar
aan. Zij lazen om de beurt een stukje voor van ongeveer 4 minuten uit een zelfgekozen boek. De jury,
bestaande uit de voorzitter van onze MR, onze zorgcoördinator en een medewerker van The Readshop,
hadden een leuke maar moeilijke taak! De voorzitter van de jury maakte na lang beraad de winnaar
bekend.

De winnaar van de Voorleeswedstrijd 2022 is geworden Lisa uit groep 7! Zij las voor uit het boek ‘Het leven
van een loser bekijk het maar’ van Jeff Kinney. Zij kreeg een mooie oorkonde met boekenbon. Ook de
andere deelnemers die prachtig hebben voorgelezen kregen een boekenbon. Lisa mag nu meedoen met de
voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats in de maand februari in de bibliotheek.
Stefan, Ginevra, Lisa en Ariadna jullie hebben het fantastisch gedaan, wij zijn echt trots op jullie!
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Opa en oma middag in groep 4BM
Vrijdagmiddag 25 november was het opa/oma middag. Bij ons in groep 4 waren er zeven opa’s en/of oma’s.
We hebben kunnen sjoelen, kwartetten gespeeld, geborduurd en het Sint bingospel en het pepernoten spel
gespeeld en natuurlijk werd er ook voorgelezen.
Het was enorm gezellig en dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Groeten van juf Mariska

Opa en oma middag groep 4 Dubloen
Wat was het weer gezellig om samen met de oma's (en een moeder) de knutselmiddag te doen. Er waren
veel verschillende activiteiten te doen. Sint onderzettertjes van strijkkralen, dobbelspel, brief kalligraferen
en twee verschillende borduuropdrachten. De kinderen mochten zelf een activiteit kiezen. Ook hebben we
nog even van heerlijke pepernoten kunnen smikkelen. Tja zo’n middag vliegt voorbij. Het was echt gezellig!
Bedankt lieve hulpjes! Uw hulp was onmisbaar! Bedankt namens de kinderen!

Juf Stefanie en juf Kiki

Groep 1-2BC
Vrijdag 25 november hadden wij opa- en oma middag. Wat was het gezellig om samen te knutselen,
spelletjes te doen en even voorgelezen te worden.
Opa's en oma's bedankt!

Donderdag 1 december hadden de kinderen pietengym van meester Edwin.
En wat deden de pietjes het goed! Ze hebben enorm genoten en ze hebben allemaal een pietendiploma
verdiend.

Groetjes de kinderen van groep 1-2 en juf Chantal

Groep 1-2DAM en groep 1-2DN
Afgelopen donderdag hebben wij samen met de kinderopvang Berend Botje leuke activiteiten gedaan in het
thema van Sinterklaas. De peuters en de kleuters deden aan pietengym, pepernoten bakken en een
pepernoten zakje versieren. De pepernoten waren heerlijk! En de kinderen hebben genoten.

Groetjes juf Nicole, juf Marianne en juf Aimee
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Groep 1-2BK
In de bouwhoek werd er flink gebouwd rond het Sinterklaas thema; pakjes, stoombaden, pietenhuizen,
maar ook deze prachtige open haard.

Sintviering groep 4 Dubloen
Wat hebben we genoten deze dag! Heerlijk een dag geen onderwijs: “moeten we echt helemaal niets doen
juf?”, vroegen de kinderen in ongeloof. “Nee! We gaan de hele dag alleen doen wat we zelf willen”. De sfeer
in de groep was goed. De kinderen waren echt lief en gezellig voor elkaar. Na een mooie ontvangst in de
gymzaal ging iedere groep naar zijn eigen klas. In de klas mochten de kinderen zelf kiezen wat ze wilden
doen. Werken met strijkkraaltjes, knutselen, spelletjes of Sinterklaas spelletjes doen. Ook kwam Sinterklaas
met twee super lieve en grappige pieten bij ons bezoek. De kinderen hadden zich goed voorbereid. De een
liet een kunstje zien, de ander deed een dansje, veel knutselwerkjes of tekeningen waren er te zien. De
Sint werd echt verwend! Ook de schatkamer was een succes! Wat heeft Sint zijn best gedaan. De kinderen

waren echt blij met hun cadeau . Na de lunch mochten we ook nog genieten van de pieten gymles van
juf Merel! De hele gymzaal was omgetoverd in een pietencircuit. Heerlijk om naar al die lieve, blije en
uitdagende gezichtjes te mogen kijken. Kortom, we hebben genoten met elkaar!

Groeten van juf Kiki.

Groep 6-7 Dubloen: Zweeds renspel werkwoorden in het thema Sinterklaas
Het vervoegen van werkwoorden blijft een lastig onderdeel van spelling. Door de school heen hingen
verschillende opdrachtenkaartjes waarvan de missende werkwoorden opgeschreven moesten worden in de
goede tijd: tegenwoordige tijd, verleden tijd of de voltooide tijd. De leerlingen van groep 6-7 keken goed
naar de zinnen, vervoegden het werkwoord en schreven de correcte vorm op. Een actieve manier om met
werkwoorden bezig te zijn!
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Kerstfeest
Na 2 jaar afwezigheid staat dit jaar het kerstfeest weer op de planning. Wij vieren dit jaar kerst op
donderdag 22 december. Overdag voert een groep leerlingen een kerstmusical op voor de hele school. In de
avond gaat de school om 17.15 open voor het kerstdiner in iedere groep. Verdere informatie volgt in de
aankomende weken via het ouderportaal.

De Kerstcommissie

Muziek maken bij de deur
Ook dit jaar willen we kinderen weer uitnodigen om in de week voor de kerstvakantie in de ochtend muziek
te maken bij de deur. Bij de ingang van de Dubloen en bij de ingang van de Bres. Vanaf 19 december
tussen 8.20 en 8.30 uur mag je kerstliedjes zingen, spelen of dansen als alle kinderen binnenkomen. Alle
leeftijden zijn welkom. Samen of alleen. Het mag allebei. Als er teveel aanmeldingen zijn maakt juf Tanja
een keuze. Je krijgt altijd reactie per mail. Misschien niet meteen dezelfde dag, maar er volgt een reactie.

Geef je uiterlijk dinsdag 13 december op per mail bij juf Tanja (t.gardner@talenthoorn.nl)

Kerstmusical
Natuurlijk kunnen we er nog niet teveel over zeggen, maar er wordt op de Bres door ca. 40 kinderen van
groep 4 t/m 8 heel hard gewerkt aan een voorstelling. We zullen deze op 22 december op school uitvoeren.
Ouders/betrokkenen van de artiesten zijn van harte welkom en hebben hierover ook bericht gehad.
Daarnaast spelen we uiteraard ook voor alle kinderen en het docententeam van de Bres. Dit alles kan alleen
worden gerealiseerd met hulp. Ouders die helpen met het maken van het decor en algehele begeleiding
tijdens de repetities. Ook leerlingen uit groep 8 nemen een leidinggevende rol op zich bij de dans. Super,
Fenna en Luna! En Sanne, de dochter van een van onze medewerkers, blijft ons maar bijstaan. Ontzettend
fijn! Zonder hen, en al die behulpzame ouders thuis die meedenken over kleding, spullen en kinderen
aanzetten tot repeteren, kon deze productie niet draaien. We kijken er naar uit om de hele voorstelling voor
de ouders van de artiesten en de kinderen te spelen…

Online kerstconcert
Ook dit jaar neem ik met alle kinderen van de Dubloen en de Bres een kerstlied op. Het kan zijn dat de
kinderen liedjes thuis willen oefenen. Alle liedjes staan al, of komen te staan op www.tanjagardner.nl onder
het kopje 'liedjes feestdagen'. Het wachtwoord is Muziek! Regelmatig krijg ik de vraag van kinderen waar
de liedjes staan die we in de klas uitvoeren. Deze zijn ook te vinden op deze website onder het kopje
'Mediatheek'. Ook daar is het wachtwoord Muziek!

Veel zangplezier!

Groetjes, juf Tanja
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Het volgende Scheepsjournaal volgt op 12-1-2023
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