
 

14 december: Kerstcircuit  
 
20 en 21 december: Kerst-
spel groep 3  
 

21 december: 17.30-18.30 
Kerstdiner  
 
23 december: Wieltjesdag  
 
23 december: Margemid-
dag, leerlingen om 12.00 uur 
vrij 

Beste ouders, verzorgers, 
Nog een paar weken en we 
sluiten het jaar 2022 af. Wat 
gaat de tijd snel! Bij deze de 
laatste nieuwsbrief van dit ka-
lenderjaar. Veel leesplezier! 
Vriendelijke groeten, 
Team Kindcentrum Valkenhorst 
 
Het vernieuwde leesonder-
wijs  
Vorig schooljaar vertelden wij 
al dat wij op school bezig wa-
ren met het opzetten van ons 
vernieuwde leesonderwijs. Dit 
schooljaar zijn wij gestart! Alle 
groepen werken acht weken 
aan één thema, dit betekent 
dat er met teksten en boeken 
wordt gewerkt rondom één 
thema. Dit thema is vaak ge-
koppeld aan een wereldoriën-
tatie vak en taal, zodat we 
meerdere vakken aan elkaar 
kunnen koppelen en de kin-
deren onbewust meer bezig 
zijn met lezen, begrijpend le-
zen en woordenschat en schrij-
ven. 
 
Voor elk thema zijn nieuwe 
leesboeken aangeschaft. Hier-
voor hebben wij een samen-
werking met kinderboekenwin-
kel Rapunsel. Zo zorgen wij 
ervoor dat de leerlingen veel 
nieuwe boeken kunnen lezen in 
de klas die aan het thema en 

hun belevingswereld gekop-
peld zijn. Dit zijn vooral verha-
lende- en informatieve boe-
ken. 
 
De leerkrachten lezen iedere 
dag voor uit een boek dat past 
bij het thema. Hierdoor leren 
de leerlingen ook weer veel 
nieuwe woorden. 
 
Nieuw voor de leerlingen is het 
samenleesboek. Dit betekent 
dat de hele klas één boek leest 
samen met de leerkracht. Naar 
aanleiding van wat gelezen is 
kan de leerkracht doorvragen, 
uitleggen en praten over het 
boek met de leerlingen. Wat 
weer helpend is bij het begrij-
pen. 
 
Tot slot krijgt het schrijfonder-
wijs een steeds belangrijkere 
plek binnen ons leesonderwijs. 
Door veel te schrijven over 
onderwerpen, leren de leer-
lingen nieuwe woorden en zijn 
ze bezig met het vergroten 
van hun begrip. 
 
Al met al zijn wij zeer tevreden 
met ons vernieuwde leeson-
derwijs. Er wordt op een ande-
re manier invulling gegeven 
aan het leesonderwijs, leer-
lingen zijn veel meer bezig 
met het begrijpen van wat ze 
lezen en leren veel nieuwe 
woorden. Op deze manier le-
zen de kinderen meer boeken 
en wordt het lezen echt leuk. 
Graag willen we dat de kin-
deren de school verlaten als 
gemotiveerde lezers. 
 
We zijn vorige week begonnen 
met het tweede thema, met 
weer heel veel nieuwe boeken. 
 
Intern begeleider wijzigin-
gen 
Er is een wijziging ten aanzien 
van de intern begeleider.  
Intern begeleider Margaret zal 

tijdelijk 1 dag per week bij de 
TaalklAssen in Assen gaan 
werken. Op maandag en 
dinsdag blijft ze bij ons op 
school als intern begeleider. 
Hanna (leerkracht groep 7) 
heeft recentelijk haar diploma 
voor intern begeleider be-
haald (Gefeliciteerd!) en zij 
zal dit schooljaar 1 dag per 
week als intern begeleider bij 
ons aan de slag gaan. Dit zal 
de donderdag zijn. Maandag, 
dinsdag en woensdag blijft 
Juf Hanna lesgeven in groep 
7. Voor vragen voor de intern 
begeleider kunt u dus nu zo-
wel bij Margaret als bij Hanna 
terecht.  
 
Lampionnenshow terug-
blik 
Donderdag 10 november 
vond de lampionnenshow 
plaats. We kijken terug op 
een geslaagde avond. Leuk 
dat jullie er allemaal waren!  
Ter voorbereiding op de mu-
sical van groep 8 hadden de 
leerlingen van deze groep 
een prijsvraag (Hoeveel 
haardjes heb je in de school 
zien branden?). Er waren 4 
leerlingen die het bijna gera-
den hadden en er allemaal 
maar 1 haardje naast zaten. 
Alle vier hebben zij een prijs-
je gekregen. Het juiste ant-
woord was: 59 haarden.  
 
Sinterklaasviering terug-
blik 
Vrijdag 2 december hebben 
we met alle groepen Sinter-
klaas gevierd. Sinterklaas 
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kwam op de tractor op school 
aan en werd verwelkomd 
door alle leerlingen. Na het 
welkomstwoord ging Sinter-
klaas met zijn Pieten de 
school in en bezocht hij de 
peuters en de groepen 1 t/m 
4. Gezellig samen zingen, 
kletsen met Sint en de Pie-
ten, kunstjes laten zien, ca-
deautjes geven, etc. Sint was 
onder de indruk van de vele 
talenten.  
De groepen 5 t/m 8 hebben 
ook in de eigen groepen het 
Sinterklaasfeest gevierd met 
mooie gedichten en fantasti-
sche surprises. We kijken 
terug op een geslaagde Sin-
terklaasviering. 
 
Kerstviering  
Van de Sinterklaasviering 
gaan we zo door naar de 
kerstviering. Onze kerstvie-
ring bestaat uit een aantal 
onderdelen.  
 
Woensdag 14 december 
Kerstcircuit: Het kerstcircuit 
vindt plaats op woensdag 14 
december. Deze ochtend 
worden alle leerlingen inge-
deeld in verschillende groe-
pen. Onder leiding van de 
leerlingen van groep 8 gaan 
alle groepjes langs verschil-
lende onderdelen van het 
circuit. Er wordt van alles 
aangeboden, van spelletjes 
tot knutselen tot sportieve 
activiteiten.  
 
Dinsdag 20 december en 
woensdag 21 december 
Kerstspel: De leerlingen van 

voor de kerstbomen een 
“kerstbal”. Op deze kerstbal 
kunt u aangeven wat u gaat 
maken en deze plakt u of de 
leerling in de betreffende 
boom. Uiteraard hopen we op 
een mooie verdeling van 
voor-, hoofd-, en nagerech-
ten.   
 
De 3 B’s: We vragen iedereen 
om woensdag 21 december 
(’s ochtends!) de 3 B’s mee 
te geven (een bord, een be-
ker en bestek). Graag in een 
tasje, voorzien van naam 
meegeven, zodat alles klaar-
gezet kan worden voor het 
kerstdiner. 
 
Laatste lesdag van 2022: 
Vrijdag 23 december wordt er 
geen lesrooster gevolgd, 
maar zal iedere groep het 
kalenderjaar in de eigen 
groep gezellig afsluiten. De 
kerstvakantie start vrijdag 23 
december om 12.00 uur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

groep 3 voeren een kerstspel 
op. Dinsdag 20 december 
houden zij de generale repe-
titie voor de leerlingen van de 
school. Woensdag 21 decem-
ber vindt de voorstelling 
plaats voor de ouders/ ver-
zorgers/ opa’s/ oma’s van de 
leerlingen van groep 3. Zij 
ontvangen hiervoor een uit-
nodiging.  
 
Woensdag 21 december 
Kerstdiner: Het kerstdiner 
heeft een aantal jaren niet 
plaatsgevonden vanwege de 
coronamaatregelen, maar dit 
jaar gaan we weer voor een 
kerstdiner! Het kerstdiner 
vindt plaats op woensdag 21 
december van 17.30 – 18.30 
uur. We vragen alle leer-
lingen om die avond in hun 
mooiste kleding op school te 
komen. 
 
Terwijl de kinderen in de klas 
genieten van het diner, bent 
u van harte welkom om ge-
zellig op het schoolplein te 
blijven. De ouderraad heeft 
voor de ouders/verzorgers 
een gezellig kraampje op het 
schoolplein en er is muziek, 
verzorgd door DJ Gerrit.  

 

Voorbereiding voor het kerst-
diner:  
We willen alle ouders vragen 
om een gerechtje voor te be-
reiden voor het kerstdiner. 
Dit kan een voorgerecht, een 
hoofdgerecht of een nage-
recht zijn. Het is hierbij niet 
nodig om voor de gehele klas 
iets te maken, u kunt hier-
voor het aantal van 10-12 
personen aanhouden.  
 
Deze week komen er bij alle 
groepen kerstbomen op de 
deuren te hangen. Een kerst-
boom voor de voorgerechten, 
een kerstboom voor de 
hoofdgerechten en een kerst-
boom voor de nagerechten. 
Alle leerlingen ontvangen 

Heeft u vragen, laat 
het ons weten!  

 
Vriendelijke  

groeten,  
 

Team  
Kindcentrum 
Valkenhorst 


