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Nieuwsbrief  
11 december 2020    
Agenda: 
16 dec:   kerstviering  
17 dec:   kerstontbijt 
17 dec:   kinderen om 08.00 op school 
17 dec:   kinderen om 14.00 uur uit 
18 dec:   studiedag, kinderen vrij 
21 dec  t/m 01 jan kerstvakantie 
06 jan   t/m 08 jan schoonmaak  
 
De volgende nieuwsbrief komt op  20 januari 
 
Personeel: 
juf Marleen 
Jammer genoeg heb ik een verdrietig bericht over juf Marleen. Afgelopen weken was zij weer 
langzaam aan het re-integreren. Kinderen hebben haar ook in de school gezien. Het werken viel haar 
nog erg zwaar. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat haar ziekte weer is teruggekomen. 
Heel verdrietig. Natuurlijk gaat Marleen er alles aan doen om te vechten tegen haar ziekte. Wij 
wensen haar dan ook alle sterkte toe. Mocht u een kaart of andere bemoediging willen sturen of 
geven aan Marleen, dan kunt u dat afgeven op de school. 
Agnes. 

Juf Wendy en juf Marian: 
Fijn om u te laten weten dat juf Marian (unit 1) na de kerstvakantie weer volledig aan het werk kan. 
Het betekent voor juf Wendy helaas dat zij volgende week voor het laatst is. Bedankt voor de fijne 
tijd juf Wendy! 

Kerstviering op woensdag 16 december: 
Het kerstfeest komt steeds dichterbij. 
De school is al prachtig in kerstsfeer gebracht door de activiteitencommissie, in elke klas staat een 
mooi versierde kerstboom en staan er vier adventskaarsen. 
We zijn al kerstliedjes aan het oefenen en kerstknutsels aan het maken. 
Aanstaande woensdag 16 december willen we graag het kerstfeest met de hele school gaan vieren 
in de Westerkerk. 
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Helaas kunnen daar dit jaar geen ouders bij aanwezig zijn. Daar hebben we echter 'een soort van' 
oplossing voor bedacht...  
Via de Westerkerk-streamdienst  (YouTube-kanaal) mogen we een livestream uitzenden zodat alle 
ouders en belangstellenden mee kunnen kijken met de kerstdienst  of later  kunnen terugkijken. De 
website voor deze livestream is het YouTube-kanaal van de Westerkerk en u ontvangt daar volgende 
week een uitnodiging voor via Social Schools. 
De dienst is woensdag 16 december van 10.30- 11.30 uur dus live te volgen. Het Westerkoor werkt 
mee aan deze dienst. We hebben er al zin in en hopen dat u met ons meekijkt! 
 
Ons zendingsdoel, waar we elke maandag geld voor inzamelen, zal worden toegelicht door iemand 
van Destiny-house met een powerpoint.  
 
De kinderen zijn die dag overigens gewoon om 12.15 uur uit. 
Hartelijke groet, 
De kerstcommissie 
 
Kerstontbijt op donderdag 17 december: 
Op donderdag 17 december gaan we gezellig met elkaar kerst-ontbijten. In verband met de corona 
maatregelen moeten we het wel wat anders aanpakken. Juf Ineke zal u daar begin volgende week 
over berichten. Wel kunnen we u nu vast zeggen dat we de kinderen om 08.00 uur op school 
verwachten en dat ze om 14.00 uur uit zijn. Gaat uw kind naar de BSO? Dan mag het tot 14.30 in de 
klas blijven. 
 
Nieuws uit unit 1: 
In unit 1 hebben we een fantastisch Sinterklaasfeest gehad. U heeft de foto's op social schools 
kunnen zien. We mochten Sinterklaas op het plein ontvangen en hij is ook met zijn twee pieten in de 
klas geweest. De rest van de ochtend hebben de kinderen in unit 1 allemaal workshops gedaan. 
Kruidnoten bakken met juf Marian, pietengym met juf Monique, spelletjes en schminken bij juf Anne-
Fleur en eten, drinken en dansen bij juf Annemieke. We hebben een heerlijke tijd gehad. Aan het 
eind van de ochtend gingen de kinderen met een grote tas met cadeautjes, knutsels, tekeningen en 
lekkers naar huis. 
Op maandag 7 december zijn we gestart met het thema "licht & donker" en "kerst". De kinderen 
expirimenteren en leren over licht en donker in de klassen.  
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Nieuws uit unit 2: 
Unit 2 mocht ook op het plein staan om Sinterklaas te ontvangen. Daarna is de Sint met zijn pieten de 
klassen rond geweest met zakken met cadeautjes. De kinderen hebben daarna enorm genoten van 
het Zweeds renspel. Ze waren gemotiveerd en hebben heel goed samengewerkt bij het spel.  
Op maandag hebben we de kerstbomen versierd en zijn we begonnen met het oefenen van de 
kerstliederen.  
Het is bijna kerstvakantie en leerjaar 3 heeft nu bijna alle letters geleerd in Veilig Leren Lezen. Blijven 
jullie in de kerstvakantie ook lezen en voorlezen? In leerjaar 4 mogen de kinderen aan het einde van 
de leesles voorlezen en dat vinden ze heel leuk om te doen. Na de kerstvakantie start leerjaar 4 met 
het leren van de tafels. De tafel van 2 is het eerst aan de beurt.  
 
Nieuws uit unit 3: 
De kinderen zaten te denken, 
Wat zullen we ons klasgenootje schenken. 
Pokemon kaarten of slijm, 
En hoe hou ik dat geheim. 
Nu nog wat maken, 
Misschien gebruik ik wel laken. 
Het surprise museum gevuld, 
We wachten vol ongeduld. 
Wat was het een leuk festijn, 
Al die prachtige surprises groot en klein. 
Wat was 4 december een leuke dag, 
Ieder kind ging weg met een lach. 

 

 
Nieuws uit unit 4: 
In unit 4 genieten we ook van de december-gezelligheid! Alle surprises 
werden een paar dagen voor de Sinterklaas-viering in het surprise-museum 
gezet zodat iedereen ze konden bewonderen. Ze waren allemaal 
schitterend!  
Nu met elkaar de kerst beleven: het kerstverhaal, advent-kaarsen, voor 
elkaar zorgen en gezelligheid. 
Fijne kerst allemaal! 
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Bijbelverhalen unit 1, 2, 3 en 4: 
Juf Joyce berichtte er al over op Social Schools: vorige week hebben we de eerste adventskaars 
aangestoken. De adventstijd begint 4 weken voor Kerst en elke week komt er een kaars bij die 
aangestoken wordt. Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat “komst” betekent. Er wordt 
toegeleefd naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Er wordt in 
de klas verteld over Maria die bezoek krijgt van de engel, over Jozef, die 
in een droom verteld wordt dat Maria wel een heel bijzonder kind 
verwacht, over de volkstelling en de lange weg op het ezeltje naar 
Bethlehem, over de herbergier die alleen nog maar een plekje in de stal 
heeft. En over de herders met hun schapen die het pasgeboren kindje 
eer komen bewijzen.  
 
Studiedagen, wat doen ze dan eigenlijk? 
Om u een indruk te geven waar wij ons mee bezig houden tijdens de studiedagen vertellen u graag 
wat we de 2 dagen voor de herfstvakantie op school allemaal hebben gedaan. 
Donderdag: 
‘s Morgens zijn we de dag begonnen met een herhaling van EDI. Edi staat voor: Expliciete directe  
instructie. Dit is een manier om op een korte duidelijke en doelgerichte manier instructie te geven 
aan de kinderen als ze iets nieuws leren. Daarbij gebruiken we op school wisbordjes, 
schoudermaatjes en de doelen staan elke les zichtbaar voor de kinderen centraal.   
 
‘s Middags zijn we met de onderbouw en de bovenbouw apart uiteengegaan om ons meer 
unitgericht te kunnen verdiepen over de volgende zaken: 
1)    Een nieuwe rekenmethode? Wanneer schaffen wij deze aan?  Welke procedure volgen wij? 
2)    Wat doen wij op de Westerschool met taal? 
3)    Het conceptvoorstel regels en routes wordt besproken 
4)    Verdiepen in onze vergaderstructuur 
Vrijdag: 
‘s Morgens heeft het team zich gebogen over de trendanalyse die de IB-ers daar gepresenteerd 
hebben. Bij een trendanalyse kijk je naar de resultaten van de cito toetsen per groep en naar de 
resultaten van de hele school als geheel. Hier hebben we met elkaar gekeken wat er goed gaat en 
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waar het komende half jaar de focus op gaat liggen. Mooi om te zien hoe we hier van elkaar kunnen 
leren. ‘s Middags zijn we begeleid door Driestar Educatief in het evalueren en schrijven van onze 
unitplannen en doelen m.b.t. lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling. In een unitplan beschrijven 
we per klein groepje kinderen of individueel wat de doelen voor een bepaald vak zijn voor een 
periode van ongeveer 10 weken, daarna wordt deze geëvalueerd en bijgesteld. Zo houden we goed 
zicht op wat de kinderen nodig hebben. 
 
Stichting Teun: 
Wat zijn er veel cadeaus gebracht de afgelopen weken! Wat fijn dat er zoveel speelgoed is uitgezocht 
om aan andere kinderen te geven. Met unit 3 hebben we de cadeaus ingepakt en voorzien van een 
gedichtje. Stichting Teun heeft de cadeautjes vervolgens uitgedeeld. De kinderen waren er erg blij 
mee. Mede dankzij u en jullie hadden veel kinderen een leuk sinterklaasfeest! Heel hartelijk dank 
daarvoor! 
 
De jarigen tot en met woensdag 20 januari:                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 dec Kawthar  
12 dec Nikki  
13 dec Ayman  
14 dec Jamie  
16 dec Robin  
17 dec Yori  
19 dec Nisrine  
19 dec Farhan  
19 dec Manal  
20 dec Alan  
21 dec Sara  
22 dec Noah  
22 dec Maissae  
23 dec Kevin  
23 dec Lana 
 
 
 
 

 

24 dec Lucas  
26 dec Jordi  
27 dec Melkiyas  
28 dec Elianta  
29 dec Noa  
30 dec Amina  
30 dec Sohaib 
31 dec Morgan  
01 jan  Vian  
04 jan  Robin  
05 jan  Thijs  
05 jan  Maarten  
07 jan  Noël 
11 jan  Romy-Angel 
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Wij wensen iedereen 
hele fijne kerstdagen 
en een gezond 2021 

 
 
 
 

Buurtsport 
Buurtsport vindt elke week* plaats op de onderstaande locaties en tijden. 
Maandag        Korte Akkeren        Schoolplein Westerschool                  14:30 – 16:00 uur 
Vrijdag            Korte Akkeren        Schoolplein KAS                                    15:00 – 16:30 uur 
 
                                                 * met uitzondering van de schoolvakantie 

Brede School nieuws 
Kijk voor het actuele aanbod naschoolse activiteiten op de website  
www.bsgouda.nl/weekbrief/korte-akkeren  
 
 


