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Op het moment van schrijven is het koud 

buiten. Sommige kinderen zijn glibberend op 

school gekomen, andere hebben het gevoel 

dat ze schaatsend de school binnen kunnen 

komen. En in de school branden de lampjes in 

de hal die door ouders zijn opgehangen, in  de 

klassen staan bomen, hangen sterren, klinken de 

bekende liederen en op de borden knapperen 

de haardvuren. Kortom: het is winter en bijna 

kerst. Een heel gezellige periode van rust, na een 

tumulte tijd van Sinterklaas. Beide momenten zijn 

zo waardevol voor iedereen. Echt een gevoel van 

samen een school zijn.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat we hebben 

gedaan en wat we gaan doen. We wensen u veel 

leesplezier. En natuurlijk 

gezegende kerstdagen 

en de allerbeste wensen 

voor 2023.

Inleiding



Er is elke maand een leuk aanbod te vinden op 

de onderstaande site voor sportkennismaking en 

andere leuke activiteiten. 

https://bredescholenmiddelburg.

nl/activiteiten

SPORTKENNISMAKING 
MIDDELBURG

https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten
https://bredescholenmiddelburg.nl/activiteiten


We willen u ook via dit medium oproepen om de 

auto zoveel mogelijk op het parkeerterrein van 

ONDO te parkeren bij het halen en brengen. Veel 

auto’s worden in de bocht gezet en dat levert 

onoverzichtelijke situaties op waarbij het soms 

maar net goed gaat. 

Alvast bedankt voor 

de medewerking!

PARKEREN



Voor u lijken de aankomende schooljaren 

misschien nog ver weg, maar voor ons 

is het belangrijk om te weten hoeveel 

leerlingen er in de (nabije) toekomst naar 

Palmenhof komen. Hoe eerder wij dit weten, hoe 

beter wij overzicht krijgen over de groepsgrootte 

van de toekomstige groep 1.

Daarvoor hebben wij u als ouders nodig.

Mocht het zo zijn dat u nog een zoon of dochter 

thuis heeft die nog geen vier is en waarvan u al 

zeker weet dat hij of zij naar Palmenhof gaat, wilt 

u uw zoon of dochter dan alvast aanmelden?

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden, dan 

kunt u de inschrijfformulieren op school halen  

of u kunt een mail sturen naar Sjouke-Gerrit 

Brinksma (s.g.brinksma@onzewijs.nl)

Alvast heel hartelijk dank hiervoor!

OPGAVE BROERTJE 
OF ZUSJE

mailto:s.g.brinksma%40onzewijs.nl?subject=


December is altijd een heerlijke maand en 

ook bij ons in de groep is het erg gezellig! Het 

Sinterklaasfeest was enorm leuk, wat fijn dat Sint 

toch bij ons op bezoek kon komen, hij kwam in 

een boot en had drie Pieten meegenomen! In de 

klas had hij over ieder kind wat te vertellen en 

kregen alle kinderen een cadeautje.

Nu zijn we volop bezig met de kerstviering, 

we luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, 

zingen mooie liedjes en hebben al veel zin in de 

kerstwandeling die volgende week is.

U komt toch ook kijken? 

ONDERBOUWUNIT
Stamgroep 1 en 2



“Zie ginds komt de Stoomboot uit Spanje weer 

aan….”

Stoomboot? Speedboot bedoel ik! De speedboot 

van de familie van Jesse! Dat was toch wel super 

handig van Sinterklaas. Sint Laurens heeft 

natuurlijk geen haven, maar de speedboot past 

ook niet in de sloten naar Sint Laurens……..  Dan 

maar de boot òp de trailer. Wat fijn dat de vader 

van Jesse daar even tijd voor had! En zo zie je 

maar weer; altijd komt alles goed.

Wat was het fijn dat Sinterklaas met zijn Pieten dit 

jaar weer een bezoekje aan onze school bracht. 

Hij is in alle groepen geweest. Groep 3 en 4 zat 

gezellig bij elkaar. Sinterklaas heeft met elk kind 

even gepraat. Ook kreeg iedereen een cadeautje! 

We hebben samen met de Pieten gedanst voor 

Sinterklaas. De Pieten hadden de medailles om 

die wij voor hen hadden gekleurd! Ze vonden 

het fijn bij ons en we hebben afgesproken dat ze 

volgend jaar weer langskomen!

“Straks wordt het licht, want het Kerstfeest komt in 

zicht. Wat een vrolijk blij bericht!” 

Nu tellen we de weken en dagen af naar het 

Kerstfeest. In de klas staat een mooie kerstboom, 

een kerststalletje, de adventskaarsen en je ziet 

overal lichtjes. Ook zingen we natuurlijk mooie 

kerstliedjes. 

De bovenste zin, over het licht, komt uit het lied 

“Droom maar raak”. Het lied vertelt de dromen 

die Jesaja lang geleden al had over een nieuwe 

tijd en een nieuwe koning. En het eindigt met een 

een couplet over die nieuwe koning:

In de nacht,

langverwacht,

ver weg in Betlehem…

In een stal ligt het kind

en een nieuwe tijd begint.

Eerst droomden wij van Hem

en nu horen wij zijn stem!

We proberen in deze tijd iets van het licht van 

God te verspreiden. Doet u ook mee?

ONDERBOUWUNIT
Groep 3



Bovenbouwunit
Groep 4 en 5

In groep 4/5 stond de afgelopen maand 

december in het teken van Sinterklaas en kerst.

Groep 4 heeft samen met groep 3 het 

Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen hebben een 

leuk spel gekregen. Ook hebben alle kinderen 

een gezellig gesprek gehad met Sinterklaas! 

Groep 5 heeft samen met juf Ariëlh en meester 

Wesley het Sinterklaasfeest gevierd met 

surprises. Ook dit jaar hebben de kinderen super 

hun best gedaan bij het maken van de surprises! 

Wat waren ze weer mooi! 

Na Sinterklaas zijn we in de klas verder gegaan 

met Kerst. We hebben geluisterd naar het 

Kerstverhaal over de geboorte van het kindje 

Jezus, We hebben verschillende kerstliedjes 

gezongen, zoals: We komen je even storen, 

Immanuel, Kersthumeur, Het is weer kerst en nog 

veel meer. 

Ook is het in de klas gezellig met een kerstboom, 

lantarentjes, een thematafel met een 

kerststalletje, adventskaarsen en kerstknutsels. 

De maanden zijn voorbij gevlogen. Samen met de 

kinderen kijken wij terug op een leuke, gezellige 

en leerzame tijd! Namens alle kinderen en 

leerkrachten, hele fijne kerstdagen en tot ziens in 

2023!



Hayleigh: 

Ik vond de 

surprises héél 

leuk, ik had Angie 

(Lize). Ik had een soort koe paard gemaakt, hij 

was wit met zwarte vlekken. Er zat mini-lego in 

en een speelgoedpaard, en pennen ze vond de 

surprise mooi en de cadeau´s leuk. Kees had mij 

getrokken ik kreeg een blok wit papier, loom-

elastiekjes, magic-scratch, een zelfgemaakte 

armband en een gekochte rinkel-armband. Ik 

vond de surprise  die ik kreeg ook héél mooi, ik 

had een surprise van panda-dans gekregen.

Ik vond het wel leuk dat we gingen schaatsen 

alleen viel ik wel vaak. We deden ook vies en 

lekkertje ik ben hem 1 keer geweest. We gingen 

de hele tijd heen en weer schaatsen. Er was 

alleen ergens een gat in het ijs dus daar mochten 

we niet schaatsen. Het gat was gelukkig niet heel 

groot.

Ik had in de pauze gevoetbald en toen deden we 

lummelen met de voetbal, ik begin dan wel altijd 

met de lummel zijn maar alsnog kom ik er van 

af. En ik ben nog nooit geëindigd met de lummel 

zijn, dus dat is wel fijn. Ik vind dat wel leuk ik doe 

het bijna elke dag.

Ik vind de kerstsfeer leuk want 

ik ben dol op kerst. En ik vind 

kerstbomen ook heel mooi. Ik 

vind het ook leuk dat je dan 

lekker kan knutselen voor kerst. 

Ik vind het altijd heel gezellig 

want dan is het koud buiten en 

donker en dat vind ik mooi dus 

ik hou wel van kerst. 

Marin:

Ik vond het sinterklaasfeest heel 

leuk. Want ik heb een mooie 

surprise gekregen. En het was

 heel gezellig.

Het schaatsen was bijna leuker.

Ik ben geen een keer gevallen.

En we deden veel leuke spelletjes.

Het stelten lopen in de pauze. Was eerst heel 

moeilijk. Daarna zette ik mijn eerste twee pasjes.

En nu loop ik al op de hoogste.

De kerstsfeer in de klas is ook al heel gezellig.

En er staat al een mooie versierde kerstboom.

Bovenbouwunit
Groep 6-7-8



Het is gezellig in de speelzaal. In de huishoek 

branden de lichtjes in de kleine kerstboom.

Zelfgemaakte sterren versieren de ramen 

en de beplakte glazen potjes staan als kleine 

lantaarntjes in de vensterbank. Er wordt gespeeld 

met de kerststal die steeds weer een stille nacht 

laat horen. We zingen Twinkel twinkel kleine ster 

en de belletjes rinkelen tijdens Kling klokje klinge 

linge ling. De kinderen spelen samen maken 

soms ruzie en zeggen vervolgens sorry. Drukke 

spannende tijden van Sint en kerst maken ze 

soms wat onrustig.

Maar wat doen ze het goed.

 

We zijn benieuwd naar de kerstwandeling van de 

school. Mooi dat dit weer plaatsvindt. De laatste 

week voor de kerstvakantie gaan we kerststukjes 

maken en samen iets lekkers eten. We gaan er 

nog sfeervolle dagen van maken.

Ik wens iedereen een fijne kerst toe en alle goeds 

voor het nieuwe jaar.

Groetjes juf Desiree

Peuterwerk 
‘T GROENTJE



Kerstwandeling

Op donderdag 22 december gaan 

we met elkaar een kerstwandeling 

doen. Het belooft een mooie 

tocht te worden waar al veel voor is voorbereid. 

Uitgebreide informatie heeft u inmiddels gehad.

Alle kinderen worden bij deze tocht verwacht. 

Daarom zijn de kinderen vrijdag 23 december 

vanaf 12 uur vrij. 



Wat kan het moeilijk zijn om rond te komen, juist 

nu! En wat kan het akelig voelen om dan aan te 

geven dat het niet lukt; dat er geen geld is om 

elke dag te zorgen voor gezonde voeding, warmte 

en kleding. Als u hierin problemen ervaart en er 

niet uitkomt, kunt u dat aankaarten bij ons. Wij 

kunnen dan kijken welke hulp er mogelijk is. Wij 

gaan daar zorgvuldig en met alle respect voor 

privacy mee om. 

U kunt zelf een gesprekje aanvragen bij de 

leerkracht van uw kind of bij de directeur 

(s.g.brinksma@onzewijs.nl) . Ieder 

kind verdient het om met een gevulde 

buik en een lunchtrommel, maar 

zonder zorgen op school te zijn. Dan 

wordt leren een stuk makkelijker!

Dure tijden 
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Agenda

22 december
Kerstwandeling

23 december
Kinderen vanaf 12 uur vrij

26 december t/m 6 januari
Kerstvakantie

9 januari
Eerste schooldag

13 januari
Buddytime

19 januari
Nieuwsbrief januari


