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Agenda 

20 december Kerstdiner 

21 december Kerstontbijt PSZ 

21 december Kerstviering en 14.00 
uur uit 

22 december  Kerstvakantie 

11 januari schoolschaatsen 

Van de directie…... 
De feestmaand december is in volle gang. We kijken met veel plezier terug op een gezellig 
Sinterklaasfeest en hebben afgelopen week genoten van een onze zeer geslaagde 
kerstmarkt. Over beide onderwerpen leest u verderop meer. We gaan volgende week nog 
genieten van een heerlijk kerstontbijt voor onze peuters en een sfeervol kerstdiner voor de 
groepen 1 t/m 8. Op  donderdag 21 december sluit de school om 14.00 uur. We hebben op 
de laatste dag voor de kerstvakantie een continue rooster. Vanaf vrijdag 22 december gaan 
we genieten van een heerlijke kerstvakantie. De kinderen hebben 2 weken de tijd voor 
gezelligheid met de familie, lekker uitrusten van de eerste helft van het schooljaar, lekker 
eten met de feestdagen of andere dingen. We zien elkaar pas weer op maandag 8 januari.  
Uiteraard hopen we dat alle kinderen heel voorzichtig zullen zijn met vuurwerk en dat we 
iedereen in goede gezondheid weer terugzien in 2018.  

U zult de nieuwbrief dit keer voor de laatste keer in een papieren versie ontvangen. Vanaf 
januari 2018 gaan we de nieuwsbrief alleen nog maar per mail versturen. Als het goed is 
heeft u allemaal uw SOS formulier bij de leerkracht ingeleverd zodat wij van iedereen een 
recent mailadres hebben. Mocht u geen emailadres hebben dan kunt u dat even bij de 
directie aangeven.  Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij op 9 
november j.l. een inspectiebezoek gehad. Op het officiële rapport moeten wij helaas nog 
een paar weken wachten. De inspectie heeft echter een prettig bezoek op onze school 
gehad. Ze hebben groepsbezoeken afgelegd,  gesprekken gevoerd met leerkrachten, 
directie, ouders en kinderen, om een zo goed mogelijk beeld van de school te krijgen. Ze 
hebben wel aangegeven dat de uitslag van hun bezoek gebaseerd wordt op basis van de 
afgelopen drie jaar en ze niet alleen kijken naar de afgelopen maanden.  We zullen het 
rapport nog even moeten afwachten. Natuurlijk is de school volop in ontwikkeling. We 
zijn al geruime tijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de rekenlessen en de 
lessen begrijpend lezen.  Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe 
taalmethode en tabletonderwijs in de groepen 4 t/m 8.  Uiteraard houden we u van deze 
ontwikkelingen op de hoogte. 

Het team van de Minister Marga Klompéschool wil u alvast een hele fijne vakantie en 
gezellige feestdagen wensen en hoopt u allen op maandag 8 januari weer in goede 
gezondheid op school te zien. Maar eerst volgende week nog genieten van de 
kerstactiviteiten. 

Juf Sadhana en meester Michiel 
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In het kader van het jubileumjaar hadden we afgelopen week de Kerstmarkt op school. 
De hele school was in een gezellige kerstsfeer gebracht. Voor de lekkere trek waren er 
verschillende eetkraampjes te vinden. Verse poffertjes, een lekker kopje erwtensoep of 
een broodje worst. Het kon allemaal. Natuurlijk mocht de warme chocomelk niet 
ontbreken. De kinderen hadden heerlijke koekjes en cakejes gebakken. Op de 
bovenverdieping konden verschillende winterspelletjes worden gespeeld. Ook werden 
er kerststukjes gemaakt en was het mogelijk om kaarsen en kerstballen te versieren. De 
kerstmarkt werd geopend door het kerstkoor. Zij hebben 2 prachtige optredens 
verzorgd. We waren blij met de grote opkomst. Wat ontzettend leuk dat er zoveel 
mensen belangstelling hadden voor onze kerstmarkt. We willen iedereen dan ook 
hartelijk bedanken voor zijn of haar komst. En natuurlijk heel veel dank aan onze vaste 
club hulpouders. Wat hebben ze weer ontzettend hard gewerkt, zonder jullie hulp 
hadden we dit niet zo goed kunnen organiseren! 

Ook dit jaar heeft rommelpiet ons weer een bezoek gebracht. We hadden nog zo 
gehoopt dat hij ons dit jaar zou overslaan….. 

Sinterklaas 

Kerstmarkt 

Op dinsdag 5 december hebben de  goede Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan 
de Minister Marga Klompéschool. De hele school stond buiten op het plein toen de 
Sint aankwam met een paar schaatsen om zijn nek en de pieten op hun skates. De hele 
dag door heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan de groepen en in de onderbouw 
cadeautjes uitgedeeld. De groepen 6 t/m 8 hadden op 4 december al een surprise 
tentoonstelling en op 5 december werden alle surprises uitgepakt. De kinderen hadden 
erg hun best gedaan. We waren blij met de hulp van onze ouders. 

# 



Denkt u eraan om de 
ouderbijdrage van 60 
euro te betalen? Pas 
dan krijgt u de 
schoolfoto’s mee. 
Het rekeningnummer 
is: 
RVKO 35 MMK 
Klompé  
NL10INGB065408539
0 
T.a.v. de naam en 
groep van uw kind. 

U kunt de 60 euro ook 
contant betalen 
vanmaandag t/m 
donderdag bij juf 
Soemintra bij de balie. 
Als u heeft betaald, 
krijgt u gelijk de foto’s 
mee 

Dalton 
Time timer  

Op onze school werken we in alle groepen met een time timer. Een time timer is een 
terugloop klok. Op deze klok kunnen onze leerlingen zien hoeveel tijd ze nog hebben 
voor het maken van een taak. Zelfs de jongere leerlingen kunnen met deze klok werken, 
omdat de klok werkt met een rood vlak dat terugloopt. Bijvoorbeeld: als de time timer 
is ingesteld op 20 minuten, dan loopt het rode vlak in 20 minuten terug totdat deze 
verdwenen is en de tijd dus voorbij is. De klok leert de kinderen zich bewust te worden 
van de tijd en hun planning. Het vergroot de zelfstandigheid.   

De time timer wordt niet alleen ingezet om aan te geven hoe lang onze leerlingen de 
tijd hebben voor een taak. Ook wordt hij ingezet om een periode van uitgestelde 
aandacht aan te duiden. Gedurende deze periode werken de kinderen geheel zelfstandig 
aan hun taak. Onze leerlingen worden gedwongen om in alle rust aan hun taak te 
beginnen en eerst zelf te proberen deze te maken alvorens om hulp te komen vragen.  

# 

Met grote regelmaat genieten we met elkaar van de maandsluiting. Iederee keer zijn 
er twee groepen aan de beurt die de maandsluiting verzorgen. De groepen mogen 
zelf bedenken op welke manier ze invulling geven aan deze viering. Dat kan een 
dansje, lied, toneelstuk of iets anders zijn, De kinderen en de leerkrachten gaan hier 
heel creatief mee om. Afgelopen keer waren de groepen 4 en 5 aan de beurt. We 
lieten ons d.m.v. een dansje zien hoe goed zij met de tafels oefenen. Het tweede 
optreden was een hoorspel over Roodkapje. Complimenten aan de beide groepen en 
hun leerkrachten! 

Maandsluiting 
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