
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 december 
Op 5 december komen Sint en Pieten ons met een bezoekje vereren, begeleid door een aantal leden 
van Graafstrooms Fanfare. Rond 8:40 uur worden ze welkom geheten. Als ouders bent u uitgenodigd 
om bij deze aankomst aanwezig te zijn. 
Daarna wacht er voor groep 1-4 een programma met de Sint en de Pieten. De kinderen van groep 5-8 
maken surprises voor elkaar. Deze mogen al worden meegenomen naar school. Momenteel staan er 
al een heel aantal prachtige surprises; heel leuk om te zien! 
 
Schoolkamp  
De datum voor het schoolkamp van groep 8 is bekend, namelijk 21-23 juni. De bestemming is, als 
vanouds, Oostkapelle. 
 
Geldzorgen 
In de bijlage vindt u een bericht van de gemeente Molenlanden over de mogelijkheden die er zijn als 
er binnen een gezin sprake is van financiële zorgen. 
 

 

5 december 
Sinterklaas 

 
20 december 

Kerstfeest kleuters 
 

23 december 
Kerstfeest groep 3-8 

 

 

Kerst  
De laatste maand van het kalenderjaar staat alweer voor de 
deur. In de laatste week voor de vakantie hopen we met de 
kinderen het kerstfeest te vieren.  
 

• Groep 1 en 2: Dinsdagavond 20 december. Hierbij zijn 
(groot)ouders van harte welkom! Aanvang: 19:00 uur. 

• Groep 3-8: Vrijdagmorgen 23 december. Aanvang: 
11:00 uur. Ook hierbij nodigen we u als ouders van 
harte uit! 

 
We kijken er als team naar uit om het goede nieuws van de 
geboorte van Jezus Christus met de kinderen te mogen delen 
en vieren.  
 
Vanaf deze plek willen wij u als ouders en andere betrokkenen 
ook alvast goede kerstdagen wensen, en Gods zegen voor 
2023. 
 

 

Nieuwsbrief december 2022 



MR 
Omdat er geen aanmeldingen zijn binnengekomen naar aanleiding van de oproep voor een MR-lid, zal 
Linda Rietveld met haar werk in de MR doorgaan. Fijn Linda; een goede nieuwe tijd in de MR! 
 
Verlof 
Wilt u bij het aanvragen van verlof gebruik maken van het formulier op de website? U kunt de geprinte 
versie op school inleveren; per mail wordt u vervolgens op de hoogte gesteld van het antwoord. Als u 
thuis geen printer heeft, kunt u ook aan de leerkracht van uw kind een formulier vragen. Het formulier 
scannen en mailen mag uiteraard ook. 
 
Schooltijden 
Onze school begint ‘s morgens om 8:30 uur. Enkele minuten daarvoor gaat de bel, zodat we echt op 
tijd kunnen beginnen. Wilt u erop letten dat uw kind op tijd op school is (uitzonderingen daargelaten 
natuurlijk)? Alvast bedankt namens het team! 
 
Lezen 
Deze maand staat het volgende boek in de schijnwerper: 
‘Tim, de kleine boswachter’, geschreven door Jean Paul Schutten. 
Een leuk boek om zelf te lezen in groep 4/5, maar ook heel leuk om voor te 
lezen voor groep 3/4. 
Dit boek, dat gebaseerd is op avonturen van een echte boswachter, is vlot en 
met humor geschreven. 
Naast dat het fijn leest, zitten er ook allerlei leuke weetjes in…..een aanrader 
dus! 
Dit boek staat in onze schoolbieb, maar is ook te koop bij de boekhandel. 
  

Engels 
Omdat we als team merken dat er soms wat onduidelijkheid is bij ouders over het vak Engels op onze 
school, willen we daarover hieronder wat extra uitleg geven. 
 
Op onze school krijgen de kinderen in alle groepen de Engelse taal aangeboden. Waarom vinden we 
dat een goed plan? We willen onze leerlingen graag een goede basis meegeven en de Engelse taal 
wordt in de moderne samenleving steeds belangrijker.   
 
Waarom vanaf de start van de basisschool?  

• Kinderen zijn tot hun zevende jaar het meest gevoelig voor taal.  
• Kleuters kunnen een nieuwe taal leren zoals ze hun moedertaal geleerd hebben.  
• Jonge kinderen kunnen een taal gemakkelijk spelenderwijs oppikken.  
• Een taal leren vergroot het concentratievermogen en de taalvaardigheid.  
• Jonge kinderen hebben minder moeite met het durven spreken van een nieuwe taal dan 
oudere kinderen dat veelal hebben.  
 

Join in!  
 
 

 
 
 
 
 



In september 2022 hebben we de overstap gemaakt naar de 
methode Join in! Een prachtige methode, waarbij we gebruik 
maken van het digibord, de flash cards en boeken, maar waarbij 
wij bovenal als leerkrachten een belangrijke rol spelen als 
voorbeeldfiguur. We maken veel gebruik van Total Physical 
Response (taal leren door handelen). Dat is een taalleermethode 
die aansluit bij de manier waarop kinderen hun moedertaal leren. 
Oftewel, elk nieuw aan te leren woord wordt gekoppeld aan een 
handeling met concrete materialen.   
 
In de groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk sterk op het spreken en 
luisteren en Total physical response (TPR). In de groepen 5 t/m 8 
vormen spreken en luisteren en TPR nog steeds het uitgangspunt 
en wordt er langzaamaan meer aandacht besteed aan lezen en 
schrijven d.m.v. het gebruik van werkboeken.  
 
 
 
 

De lessen geven wij geheel in het Engels en de interactie tussen 
de leerlingen gaat ook spelenderwijs zo veel mogelijk in het 
Engels. De kinderen krijgen minimaal zestig minuten in de week 
Engels. Er komen ook CLIL-lessen aan bod. CLIL staat voor 
Content and Language Integrated Learning. Een thema of 
zaakvak (Content) wordt aangeboden in de vreemde taal 
(Language). Deze twee aspecten zijn zo veel mogelijk in balans. 
Naast Content en Language (Communication) spelen Cognition 
en Culture een rol.  
 

Nieuwsgierig naar lessen van Join in? Bekijk: Tips voor werken 
met Join in. 
 

 
 
Join in heeft specifieke doelen gesteld voor de gecombineerde leerjaren 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.  We 
streven ernaar dat de meeste kinderen, na acht jaar les, het Engelse lesniveau A1 of A2 halen.  
 

A1: Op dit niveau begrijpen de kinderen:  
• Basiswoorden, zinnen voor elke dag;  
• Langzaam uitgesproken zinnen met lange pauzes;  
• Zeer korte, eenvoudige teksten, namen en woorden. 
  

A2: Op dit niveau begrijpen de kinderen:  
• Eenvoudige persoonlijke, familie- en werk-gerelateerde taal; 
• Genoeg voor het dagelijks leven met behulp van rustige, duidelijke spraak;  
• Korte, eenvoudige teksten met betrekking tot vertrouwde onderwerpen. 

  
We verwachten dat door jaren Engelse les te krijgen de leerlingen het zelfvertrouwen en het plezier 
hebben gekregen om zich te kunnen uiten. Een soepele overgang naar het Engels op vmbo - en 
havoniveau zou hiermee voor veel kinderen bereikt moeten kunnen worden.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iBaQ5Zh3BH4
https://www.youtube.com/watch?v=iBaQ5Zh3BH4


Early Birdschool                                                                                                   
In november 2016 hebben we als Eben-Haezerschool, na visitatie van Early 
Bird het predicaat Early Birdschool mogen ontvangen.  Vanuit deze 
organisatie krijgen we ook extra lessen en verdieping aangeboden om 
Engelse lessen vorm te kunnen geven. De her-certificering heeft in het 
schooljaar van 2021-2022 plaatsgevonden. Opnieuw kregen we een positieve 
beoordeling en mogen we ons tot en met 2025 Early Birdschool noemen. We 
zijn daarmee een school die voldoet aan de eisen voor een VVTO-keurmerk 
(vroeg vreemde talenonderwijs Engels). Voor meer info: 
https://www.earlybirdie.nl/ . 
  
Nog vragen? Dan kunt u terecht bij de coördinator Engels:  Esther Witzier:  
witzier@ebenhaëzer-ottoland.nl. 
 

 

https://www.earlybirdie.nl/
mailto:witzier@ebenhaëzer-ottoland.nl

