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December, een drukke maar ook gezellige maand   

 

Op 5 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. 
We zijn erg blij, dat hij ook dit jaar zijn verjaardag weer bij 
ons op school komt vieren. 
Een verjaardag waar vaak een sfeer van gezelligheid,  
geheimzinnigheid en spanning om heen hangt…… 
 

 
   
Op de dag dat de Sint en zijn Pieten Nederland weer  
verlaten, beginnen op school de voorbereidingen al voor 
het Kerstfeest. 
Een heel ander feest, met een hele andere sfeer en  
betekenis. Het kerstfeest vieren wij dit jaar samen met de 
kinderen op donderdag 20 december. 
De viering wordt onder schooltijd gehouden. 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
5 December:  
Wij vieren de verjaardag van  
Sinterklaas. 
 
20 december:  
Kerstvieringen 

 
Kerstvakantie:  
22 december t/m 6 januari 
 
7 januari:  
We brengen als team, samen met  
de kinderen, een toast uit op het 
nieuwe jaar 
 
7 januari:  
De nieuwe nieuwsbrief komt op de 
website 
 

 
 

 

 
 
Verjaardagen teamleden 
 
Er zijn geen collega’s jarig in  
december 

Studenten Friese Poort   

 
Inmiddels is er in iedere groep, eind november een 
onderwijsassistent stagiaire begonnen. Deze zes studenten 
komen op donderdag en vrijdag. Zij blijven de rest van het 
schooljaar. Het is wel bijzonder dat vijf van de studenten  
jongens zijn. Voor de kinderen erg leuk een meester en 
voor Hans, Nico en Arno  een mooie ondersteuning naast 
alle vrouwelijke collega’s . 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                
 

Thema's / onderwerpen: 
 
De spiegelverhalen gaan de komen de weken 
over de volgende onderwerpen: 
* wie telt mee? 
* wie wordt vergeten?  
* wie is bijzonder? 
* de aankondiging van de geboorte van Jezus  
* de geboorte van Jezus 
 
De verhalen zijn de komende weken gebaseerd 
op de verhalen uit Lucas 1 en Lucas 2. 
 

Afwezige collega's 
 
Juf Susanna, groep 2/3 en groep 4 is al enkele weken uit de running. De reden hiervoor is een medische 
ingreep, waar nog het een en ander achter weg bleek te komen. 
Juf Tanja, groep 1/2, heeft inmiddels ook een tweede ingreep achter de rug. 
Beide collega’s hopen z.s.m. hun werk op school weer op te kunnen pakken. 
Juf Niese Klaziena is met zwangerschapsverlof. Tot nu toe gaat alles gelukkig prima. De baby kan zich nu 
ieder moment aankondigen, spannend…..! 
 
 

 

 

Bijscholing individuele leerkrachten en 
als team 
 
Als team, maar ook individueel, volgen wij  
geregeld cursussen en trainingen om “up to 
date” te blijven en ons verder in ons vak te  
ontwikkelen.  
Zo volgen wij als team dit jaar een  
Rekentraining, verdeeld over meerdere  
dagdelen en bijeenkomsten.  
Doel hiervan is o.a. om meer vanuit de  
rekendoelen te werken. 
Daarnaast willen wij de rekenlessen en 
rekentoetsen beter af te stemmen op wat  
eerder is aangeboden.  
We hopen hiaten op te sporen, te dichten 
en vooral te voorkomen. 
 
Wij zijn blij met hun komst!           


