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Beste ouders,  

 
Wat was het een prachtig Sinterklaasfeest vandaag!  
De mooiste liederen en tekeningen werden bovengehaald, 
cadeautjes werden met veel vreugde uitgepakt en onthaald en 
menig pepernoot werd in tussentijd met veel smaak verorberd. 

Met de harten gevuld met kinderlijke vreugde, gezelligheid en 
warmte, zetten we onze weg naar Kerst verder. 
 
We wensen ook u als ouders een fijne adventsweg naar het 
Kerstfeest toe. 
 
 

Het team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het	  Sinterklaasspel	  in	  de	  kleuterklassen	  was	  weer	  mooi	  
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Berichten uit de klassen 
Kleuterklassen 
Wat een spannende maand! Er gebeurt zo veel: Sinterklaas, Advent 
en Kerst…. Juffie wanneer vieren we nu ook weer dat feest met die 
lekkere oliebollen? Voor ons allemaal zo logisch, maar de meeste 
kleuters hebben nog geen of weinig besef van tijd. Soms 
herkennen ze liedjes of activiteiten van een jaar geleden en worden 
dan heel blij: Juf dat weet ik nog! Wat fijn, want die herkenning van 
het ritme van het jaar is zo belangrijk in de kleuterklas. En de 
jaarfeesten vormen belangrijke herkenningspunten om het 
jaarritme te leren. Dit legt een belangrijke basis voor het leren 
kennen van de maanden, de weken en de dagen. 

Hetgeen deze maand ook zo spannend maakt, is dat door 
de feestdagen het dagritme niet elke dag gelijk is. Dat is 
afwisselend maar ook heel spannend voor jonge kinderen. 
Het ene kind is natuurlijk wat gevoeliger voor afwijkingen in 
het vaste dagpatroon dan andere. Maar de meeste kinderen 
gedijen goed bij een voorspelbaar dagritme. Zo weten ze, 
als ze er aan gewend zijn, wat er komen gaat en dat geeft 
rust. Het Sinterklaasfeest is mooi gevierd. Een aantal van de 
welbekende (ouderwetse) liedjes zijn aangepast aan deze 
tijd. Voor de kinderen is dit geen probleem omdat zij ze 
nieuw aanleren (voor de juffen soms wat lastiger om een 
lied ineens anders te zingen). Piet wordt aangesproken als  

Pieterbaas, snelle Piet en goede Piet. Met het maken van de Sint 
en Pieten van bijenwas, kiezen de kinderen zelf de kleuren van hun 
Sint en Piet.  Er zijn mutsen gemaakt, Pietenmutsen, mijters en 
paardenmutsen. Allemaal even mooi! En er zijn heel veel, 
bakplaten vol, met pepernoten gebakken. De kinderen hebben 
geleerd dat als je één pepernoot krijgt en je knabbelt er aan als 
een muisje, je er heel lang mee doet en er extra van geniet! 
Pepernoten bakken, is ook aanvankelijk rekenen. De kinderen 
verdelen het deeg in ongeveer gelijke beetjes. Ze leren ook dat als 
je kleine pepernootjes maakt, je er meer hebt. Sommige kinderen 
leggen ze keurig op een rijtje en tellen hoeveel ze er gemaakt 
hebben, soms wel meer dan 30! 
Er zijn koekhuizen gemaakt door de kinderen, versierd met lekkere 
kokos, amandelschaafsel, abrikozen en ander lekkers. Tijdens het 
maken, werd er natuurlijk hier en daar al wat gesnoept! 

Op 5 december kwam Sint Nicolaas een bezoek brengen aan de 
kleuterklassen. Vol ontzag en verlegen keken we naar de Sint en de 
Pieterbaas en zongen liedjes. We schonken onze mooiste 
tekeningen en kregen de prachtigste stokpaarden als cadeau. Wat 
een mooi geschenk. Er werd volop mee gespeeld. De kinderen 
hebben natuurlijk ook mooie geschenken voor Sint en Pieterbaas 
gemaakt. 
Ook is er deze dagen gestart met het vieren van advent. Van jonge 
kinderen vraagt dit een enorme terughouding, want ze moeten 
best wel een poosje stil zitten en luisteren of meezingen. Ook 
wachten tot je aan de beurt bent en wachten tot iedereen aan de 
beurt is geweest, is best moeilijk soms. Maar wel belangrijk om te 
leren. Het ging onze kleuters goed af! Zelf zo goed dat ook de 
eerste kaarsjes al gedompeld zijn. Het ruikt dan heerlijk naar 
bijenwas in de klassen. De kinderen en juffen genieten erg van 
deze mooie rituelen. 



Klas 1 
In klas 1 wordt inmiddels veel gelezen en gerekend.  
We hebben nu de lange klanken aa-oo-ee gehad, de korte klanken 
i-o-e-a-u, de twee tekenklanken eu-ui-oe en de klinkers k- m -n-r-s-
v-p-t-b-g-d-l. Met veel plezier lezen we op woensdag met 
ondersteuning van ouders erbij.  
 
De kinderen smullen van de verhalen uit het letteraanbod.  
Het verhaal van de ui in de soep. Waarbij later op die dag soep 
werd gemaakt en kinderen met een stukje ui rondliepen om te 
kijken of ze konden huilen.  

We sloten met veel plezier onze eerste heemkunde periode 
af. Overal waren blaadjes, kastanjes, regendruppels en waaide de 
wind. Gedichtjes, woorden,lekker veel buiten zijn en kijken wat de 
herfst ons liet zien,ruiken en voelen.  
Deze week starten we met de tweede rekenperiode. 

Tijdens onze studiedagen is er veel geschilderd. De ervaringen zijn 
meegenomen in de klas en er wordt gretig mee gewerkt door de 
kinderen. Heerlijk om te zien hoe de verfkleuren en 
waskrijt  toveren, en dat er soms al van te voren wordt nagedacht 
wat de invloed zal zijn van de verf op het krijt.  

We wensen iedereen een fijne tijd tegemoet nu het 
buiten  wat kouder wordt en binnen zo lekker warm.  

Met warme groet, 

De juffen van klas 1, Jona en Antonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderen	  en	  spelen	  in	  en	  met	  klas	  1	  



Klas 2 

Beste ouders, 

 

De afgelopen maand hebben we de eerste heemkundeperiode van 

het jaar afgesloten met prachtige zelfgemaakte kalenders. De 

kinderen kennen nu de namen van de seizoenen, wat daar zo 

allemaal gebeurt, welke feesten we  in die maanden vieren en in 

welk seizoen ze eigenlijk jarig zijn. Datzelfde geldt voor de 

maanden van het jaar. Elke nieuwe maand blijven we werken aan 

een bladzijde in ons heemkundeschrift, totdat we alle maanden 

doorwerkt hebben. De meeste kinderen weten nu welke dag het 

gisteren was, ook eergisteren, morgen, of over 9 nachtjes slapen. 

In januari gaan we voort met de tijd en wordt het preciezer en nog 

aardser: we zullen leren klokkijken. Wat ontzettend fijn dat de 

kinderen dan ook een werkende klok van Sinterklaas hebben 

gekregen voor in hun slaapkamer! En wat voor een klok… 

 

Deze periode oefenen de kinderen met alle letters van het 

alfabet om ze aan elkaar te schrijven. Elke dag leren we 

opnieuw een nieuwe letter. Ook dat werken wordt steeds 

fijner en vloeiender en dat is soms best nog even lastig. 

Kom vooral af en toe in de roze schriften kijken hoe dat 

gaat. De kinderen hebben deze periode de ‘aai-ooi-oei-

woorden’ heel goed geoefend (je hoort de ‘i’, maar je 

schrijft de ‘j’, zoals bij het woord ‘kraai’). Tevens ook de eer-

oor-eur-woorden (je hoort de ‘i’, maar je schrijft de ‘ee’, je 

hoort de ‘o’, maar je schrijft de ‘oo’, je hoort de ‘u’, maar je 

schrijft de ‘eu’. Zoals bij de woorden ‘beer’, ‘voor’ en ‘deur’). 

De kinderen hebben de ‘eeuw-ieuw-woorden’ al leren lezen  

en daar komen zelfs nog enkele nieuwe soorten woorden bij deze 

periode. 

Daarbij oefenen we elke dag flink met het lezen. Het valt echt op; 

wat gaan de kinderen toch vooruit door veel te doen. Heerlijk om 

te zien hoe de meeste kinderen echt genieten van het lezen... Het 

werkt goed om meerdere keren per dag korte momenten te 

oefenen met het lezen, met veel aandacht en concentratie. Elke 

periode-ochtend oefenen we aan een tekst, die de kinderen daarna 

illustreren (een ware kunst, je moet echt begrijpen waar de tekst 

over gaat) en mee naar huis nemen om thuis nog eens te lezen. 

Vorige week oefenden we voor het eerst aan het in groepjes lezen 

en uitvoeren van een recept. Helemaal zonder hulp hebben de 

groepjes kruidnoten gemaakt. Daarvan moesten 2 theelepels, 

daarvan een eetlepel, daarvan een heel schaaltje vol. De uitvoering 

daarvan leverde uiteindelijk veel verschillende soorten kruidnoten 

op, die geroken, besproken en geproefd moesten worden. Wat 

smaakt het na al dat werken extra lekker! Sommige kinderen 

hebben het thuis nog eens gelezen en gebakken. Van één kind 

kreeg ik het recept inhoudelijk verbeterd terug: “Zo is het nog 

lekkerder, meester.” 

Voor de kinderen is het heel fijn om goed op niveau te lezen in 

boeken met mooie verhalen. Gelukkig zijn die er in overvloed. Kom 

na school vooral eens om het leesniveau van uw kind vragen. 

Daarmee kunt u (gratis) met uw kind naar de bibliotheek en kunnen 

ze u precies aanwijzen uit welke kast en van welke planken jullie 

dan kunnen kiezen. De bibliotheek aan zich is natuurlijk al een 

fantastische ervaring en voor het leren lezen helpt het wanneer er 

thuis ook elke dag geoefend wordt. 

 

Meester Jasper 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepernoten	  bakken	  in	  klas	  2:	  deeg	  maken,	  bolletjes	  vormen	  en	  nadien…	  alles	  schoonmaken!	  



Klas 3, 2 en 1 

Wat kunnen de kinderen van klas 1, 2 en 3 heerlijk spelen tussen de 

van de bomen afgedwarrelde bladeren! Paarden gaan in hoogste 

galop of dravend het woud in, heuse boshutten (of was het een 

burcht?) worden gemaakt en schatten verzameld en veilig 

opgeborgen. Wat een feest! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klas 4 

In de periode mens- en dierkunde de voorbije weken gingen we 

allereerst op ontdekkingsreis naar ons mens-zijn. De eerste week 

stond in het teken van het hoofd. Waar is het eigenlijk hard? En waar 

zacht? Waar is het droog, waar nat? Waar gesloten? Waar open? 

Wat kan er bewegen? Het enthousiasme van de kinderen groeide 

zienderogen terwijl ze de ene ontdekking na de andere deden. 

Vanaf dag 2 kwamen buizerd en octopus voorbij, en ontdekten de 

kinderen wat deze dieren kunnen dat wij ook kunnen… allemaal met 

ons hoofd!  

 

Geboeid verdiepten de kinderen zich in de dieren en vroegen juf de 

oren van het hoofd. De buizerd werd geboetseerd, de octopus 

geschilderd, waarna de week alweer om was en in week  2 op 

eenzelfde manier de romp ontdekt werd (samen met de koe en de 

leeuw).  

 

In week 3 hadden de kinderen helemaal de smaak te pakken. Toen 

we, na de ledematen te hebben onderzocht, de volgende dag ons in 

de mier verdiepten, klonk dan ook glashelder vanuit de klas: jeetje, 

wat kan die mier veel tegelijk! Het lijkt wel alsof hij alleen maar 

armen en benen heeft en ze allemaal tegelijk gebruikt!  

 

Met het paard als afsluiting was menig doel van deze 

periode behaald: de kinderen herkennen wat dieren 

specifiek kunnen, in hun eigen ruime vaardigheden en 

mogelijkheden. Bovendien hebben ze elk dier op hun eigen 

unieke manier in zich opgenomen en kunstzinnig verwerkt. 

De eindresultaten hiervan mogen zeker bewonderd worden, 

het onderliggende smeulende vuurtje van enthousiasme en  

 

verbinding, kan u enkel zien flakkeren in hun ogen en, als u goed 

luistert, horen achter elk begeesterd woord. 

 

Juf Marlies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klas 5 

De 5e klasser, het kind van 10-11 jaar oud, wil de wereld echt leren 
kennen. Zij stellen zichzelf allerlei vragen, net als de Griekse 
filosofen deden. Thales van Milete (ca. 600 v. Chr.) bijvoorbeeld, 
bezocht eens de piramides van Gizeh en vroeg zich af hoe 
mensenhanden deze indrukwekkende bouwwerken hadden kunnen 
maken. Ook wilde hij weten hoe je de hoogte van de piramides 
zou kunnen berekenen. Hij vond een manier met behulp van de 
schaduw die de piramides wierpen op de grond. Deze les vormde 
de opmaat van onze rekenperiode over o.a. lengtematen, 
oppervlaktematen en de inhoudsmaten.  
 
Iedere dag begint de rekenles met twee korte oefeningen die te 
maken hebben met het denken. Allereerst filosoferen de kinderen 
samen over een vraagstuk, bijvoorbeeld Moet je altijd eerlijk zijn? 
We proberen elkaars gedachten te volgen en het vraagstuk van 
diverse kanten te bekijken. We scherpen elkaar in het denken. 
Daarna proberen we ons denken juist uit te schakelen door naar 
aanleiding van een kort geschetst beeld een vliegensvlugge 
tekening te maken. Het blijkt lastig je gedachtes uit te schakelen!  
 
De kinderen hebben hier veel plezier mee en worden er steeds 
beter in. Daarna gaan we theoretisch, praktisch en kunstzinnig aan 
de slag met het rekenen met lengtematen, oppervlaktematen en 
inhoudsmaten. De kinderen genieten van alle schoonheid die 
achter de rekenlesstof schuil blijkt te gaan. 
 

Juf Suzanne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mededelingen 
Nieuws over het nieuwe gebouw 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Inmiddels al enige tijd geleden heb ik u bericht over onze nieuwe 
gebouw en de te ondernemen stappen om het gebouw aan het 
Wognummerplantsoen geschikt te maken voor gebruikt.  
Een aantal weken geleden heeft de gemeente ons gevraagd om 
aanvullend onderzoek te doen naar de fundering. De staat van de 
fundering is op dit moment onvoldoende om na een verbouwing 
langer dan c.a 10 jaar mee te gaan. Voor de gemeente, die het 
gebouw graag geschikt wil maken voor c.a 40 jaar gebruik na 
verbouwing, is het nodig om een nieuw plan voor te leggen waarin 
de fundering gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk versterkt gaat 
worden. We zitten in de afrondende fase van dit plan dat dan 
opnieuw naar de gemeente gaat. Ook ons is er alles aan gelegen 
om het pand voor langdurig gebruik te verbouwen. 
Door de extra tijd die deze onderzoeken vragen is het mogelijk dat 
we na de zomer het pand nog niet kunnen betrekken. Echter, ik 
kan hier pas met zekerheid iets over zeggen als de gesprekken met 
de gemeente n.a.v. het herziene plan zijn gevoerd.  
Uiteraard wordt er door het bestuur, mijzelf en het leraren team 
ook nagedacht over de huisvesting voor na de zomer, mocht het 
gebouw niet tijdig klaar zijn.  
 

Ondertussen wordt er door het leraren team en ouders hard 
doorgewerkt om het gebouw zo te ontwerpen dat het 
zoveel mogelijk aan wensen tegemoet komt, waar dit 
mogelijk is. De tekeningen van de architect zijn bekeken 
tijdens een vergadering in ons nieuwe gebouw en inmiddels 
daar waar mogelijk bijgesteld n.a.v. input van het leraren 
team.  

 
 

 
 
 
 
Ook wordt er gewerkt aan het plan voor een groen speelplein door 
een team van ouders en leerkrachten samen. Inmiddels zijn 
buurtbewoners ook gevraagd om mee te denken met meerdere 
enthousiaste reacties tot gevolg! 
 
Na het volgende gesprek met de gemeente informeer ik u graag 
verder.  
 
Sascha Holthaus 
 
 
 
 
Oproep van de naaigroep 

Wij zijn op zoek naar mooie stoffen, bij voorkeur van natuurlijk 

materiaal. 

Grote lappen maar ook kleine stukjes zijn welkom. Hiervan 

wordt  kleding voor de toneelspelen in de klassen gemaakt.  

Heb je thuis nog iets liggen dat we mogen gebruiken? Oude velours 

gordijnen? Witte lakens?  

Meld dit dan bij Juf Antonia (klas 1 wo-do-vr)   

 

Zijn er ouders die zich willen aansluiten bij het naaiteam? Het werk 

wordt grotendeels thuis gedaan. 

Je kunt je aanmelden bij Antonia, klas 1 op wo-do-vr. 

 
 



Telefoonnummer ziekmeldingen 

 
Let op  
Voor de kleuters en klas 1, 2, 3: 
Stuur ’s ochtends vóór 8.30 uur een sms naar telefoonnummer:  
06-20519976. Vermeld in het bericht de naam van uw kind, klas en 
reden van afmelding. Bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 3 is ziek.’ 
 
Voor klas 4 en 5: 
Stuur ’s ochtends vóór 8.30 uur een sms naar telefoonnummer:  
06-30349347. Vermeld in het bericht de naam van uw kind, klas en 
reden van afmelding. Bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 6 is ziek.’ 

	  
Aanleveren berichten	  

Berichten voor het weekbericht moeten voor  
vrijdag 18.00 uur worden toegestuurd naar: 
m.deceuster@vrijeschoolkairos.nl 
Berichten van buiten de school verschijnen 1x per maand in het 
maandbericht 

 
 
 
 
 

Agenda 
	  

	  

	  

Iedere dinsdag 9.00-10.00 uur 
Locatie: onze school, 1e 
verdieping, kamertje tegenover 
trap in Buikslotermeerschool (nr. 
75)	  

Inloopspreekuur ouder- en 
kindadviseur Miranda Vleerlaag 
m.vleerlaag@oktamsterdam.nl 
	  

Iedere maandagmiddag 
ouder/vriendenkoor 
Tijd: 13:00 uur tot 13:45  
Locatie: Hensbroekerstraat 4	  

Onder leiding van Roos  
(tel.nr: 06-40709872) 
	  

Dinsdag 6 december	   Start schooldag om 10u voor 
alle kinderen. 

Maandag 12 december	   Derde adventsviering 
Maandag 19 december Vierde adventsviering 
Vrijdag 23 december Alle kleuters zijn vrij 

8.30u – 14.00u. Kerstfeest voor klas 1-5 
12.00u Kerstspel voor ouders en 
kinderen van klas 1-5 

Zaterdag 24 december  - 
zondag 8 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 9 januari Alle kinderen zijn weer op 
school.  

Dinsdag 17 januari Klassenpresentaties klas 1-5 
Maandag 23 januari Ouderacademie 


