
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

December 2018 
 
Beste ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze laatste Nieuwsbrief van het jaar 2018. Alweer een jaar voorbijgevlogen! 
Goed om de laatste dagen van 2018 even in alle rust door te brengen, met je gezin, gewoon 
thuis of misschien wel bij familie of op een vakantieadres. 
Het hele team van IKC De Ploeg wenst iedereen een ontspannende tijd toe, tijd om even wat 
gas terug te nemen en te genieten van alles om je heen; even tijd voor dingen waar we 
anders niet zo snel aan toe komen:  

Fijne en gezegende feestdagen en een goed begin van 2019! 

Op maandag 7 januari is de kerstvakantie weer voorbij en starten we met een lekkere 
traktatie in de groep. 

Er is ook nog een aantal andere zaken waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen: 
 
Ter herinnering: Nogmaals de kerstactiviteiten: 
 
Kerstfeest op De Ploeg 
In de laatste schoolweken van 2018 wordt in alle groepen aandacht besteed aan het 
kerstfeest. Woensdag 19 december 2018 is er tussen 18.00 en 19.30 een gezellige en leuke 
activiteit voor het hele gezin. We houden spannende en gezellige lichtjestocht, waarin we 
stilstaan bij het feest van de geboorte van Jezus. U bent van harte welkom om samen met 
de kinderen en de teamleden van De Ploeg dit feest te vieren.  
 
De activiteit vindt buiten plaats. Bij slecht weer valt een groot deel van het programma in het 
water en zien we ons genoodzaakt naar binnen te gaan. We houden u via Parro op de 
hoogte van eventuele wijzigingen.   
 
Fietsen kunnen naast de gymzaal worden geparkeerd. Kom liever niet met de auto! Het 
fietsenhok is niet toegankelijk! Er wordt gestart bij de poort. Deze bevindt zich bij het hek van 
het schoolplein aan het Burgersveld. Om opstoppingen en grote drukte te voorkomen, 
vragen wij u om zich zoveel mogelijk aan onderstaande starttijden te houden:   
  

Gezinnen met jongste kind in:  Starttijd tussen 

Kinderdagverblijf + groep 1/2a  18.00 en 18.15 uur  

Groep 1/2b  18.15 en 18.30 uur  

Groep 1/2c  18.30 en 18.45 uur  

Groep 3a en 3b 18.45 en 19.00 uur  

Groep 4a en 4b  19.00 en 19.15 uur  

Groep 5, 6, 7 en 8  19.15 en 19.30 uur  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan het einde van de lichtjestocht is er bij het vuur op het plein gelegenheid om elkaar nog 
even te ontmoeten. 
 
Tijdens de viering wordt op ludieke wijze geld ingezameld. Met dit geld steunen wij Oxfam 
Novib, die zich inzet voor een betere wereld zonder armoede. Van het geld kopen wij 
bijvoorbeeld kippen en geiten die worden geschonken aan gezinnen in ontwikkelingslanden. 
Geeft u uw kind wat kleingeld mee? 
 
Vriendelijke groeten, de kerstcommissie, 
 
Ester de Jong, Hanneke Reitsma, Trudi Geerts, Swaniek van der Woude en Ben Buitenhuis 
 
Kerstwandeltocht De Drie Ranken 
Op kerstavond, maandag 24 december, is er een kerstwandeltocht vanaf De Drie Ranken, 
via Eglantier en Matenpark naar Don Bosco, tussen 17 en 20 uur. Dit is in plaats van de 
kerstavondvieringen in De Drie Ranken, vanwege de verbouwing. De kerk doet het samen 
met Don Bosco, Stimenz, bewoners uit de buurt en de winkeliersvereniging (zie ook de 
wijkkrant). Samen maken we er een mooie Kerst van! 
 
Informatieve Ouderavond met workshops op 21 januari 
 
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over onze jaarlijkse informatieve ouderavond met 
workshops. Diverse ouders/verzorgers hebben zich inmiddels aangemeld voor deze leuke 
informatieve avond. Na de kerstvakantie komt er nog een herinnering voor degenen die het 
dan nog vergeten zijn. Elke ouder kan 2 van de onderstaande workshops kiezen: 
 

1. IPC: Hanna Broersen (onze IPC-trainer) geeft als professioneel trainer deskundige 
uitleg over de “ins en outs” van het werken met IPC op De Ploeg.  IPC werkt met 
thema’s en vormt een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma in alle groepen 
van de hele school. Binnen IPC is er ruimte voor de wereldoriëntatie (o.a. 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) en de creatieve vakken. 

2. Kanjertraining (een workshop speciaal voor nieuwe ouders van groep 1 en 2): Juf 
Eva en juf Maaike geven uitleg over het werken met de kanjertraining in alle groepen 
van onze school en wat u hier thuis mee kunt gaan doen. 

3. (Leren) Lezen met Lijn 3 in Groep 3. Een workshop speciaal voor ouders van groep 1 
en 2. Alle kinderen krijgen hier mee te maken als ze naar groep 3 gaan. Juf Petra en 
juf Ronkje geven praktijkgerichte voorlichting en vertellen wat ouders kunnen doen 
om het leren lezen tot een succes te maken. 

4. Interactief voorlezen en lezen met boeken van de schoolbibliotheek: juf Dicky en juf 
Annelies geven uitleg over de schoolbibliotheek, over het belang van het lezen van 
boeken en het interactief voorlezen dat u thuis kunt gaan doen.   

5. Een speerpunt op de Ploeg: Thinking for Learning in een uitdagende leeromgeving. 
Juf Swaniek presenteert een aantal werkvormen uit het programma “Thinking for 
learning” dat we op school toepassen om het leren attractiever en boeiender te 
maken. Door deze werkvormen te gebruiken zij de kinderen beter betrokken en leren 
ze meer van onze lessen. Een aanrader voor alle ouders/verzorgers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ICT en de toekomst in onze school. Meester Ben, onze ICT-deskundige, presenteert 
de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied op De Ploeg. Interessant om kennis te 
maken met nieuwe manieren van leren die naast de traditionele manieren een plek 
gaan innemen in ons lesprogramma. 

 
Personeel  
Op 19 december is voor juf Marleen de laatste werkdag op De Ploeg. Ze gaat met 
welverdiend pensioen na een lang werkzaam leven in het onderwijs. Tussen 13.45 en 14.15 
uur kunt u haar de hand komen drukken. We wensen haar een hele mooie tijd toe en hopen 
haar nog eens weer terug te zien! 
Juf Joenne gaat met zwangerschapsverlof. We wensen haar een hele fijne tijd toe! We heten 
juf Jessica, die haar komt vervangen, van harte welkom! 
 
Nieuws van de BSO  

De kerstvakantie staat alweer voor de boeg, dus tijd om even terug te kijken op de 
gebeurtenissen in de maand december.   

Sinterklaas  

Ook op de BSO hebben we natuurlijk Sinterklaas gevierd. De chillgroep mocht op kosten van 
de Sint een leuk uitje plannen. Ze zijn ‘s middags op de fiets vertrokken naar de lasergame. 
Hier hebben ze de hele middag doorgebracht en natuurlijk deden juf Elfrie en juf Marloes 
fanatiek mee. Als afsluiten hebben ze een lekker patatje gegeten. De groene, gele en blauwe 
groep hebben die middag op de pietenschool gezeten. Ze moesten allerlei opdrachten 
uitvoeren zoals pakjes in de schoorsteen gooien, met een wasknijper chocolademuntjes 
doorgeven zonder je handen te gebruiken, pepernoten bakken en met een pepernoot op je 
neus een parcours lopen zonder de pepernoot te laten vallen! Deze kinderen zijn ook 
ontzettend verwend, want Sinterklaas heeft ook een zak met cadeaus achter gelaten. Een 
heleboel nieuw speelgoed voor op de BSO, zoals een nieuw skateboard en een 
heleboel Playmobil. De kinderen hebben hier al heel veel plezier van.  

Een kijkje in de chillgroep  

Tijdens het buitenspelen bereiden twee kinderen hun workshop voor. Ze weten wie er met 
hen meedoet, aangezien ze dit tijdens het drinken hebben geïnventariseerd. Ze gaan op 
zoek naar een beslagkom, mixer (deze moet even geleend worden bij het KDV, dus dat is 
wel even spannend om te vragen) en bakpapier... Ze gaan namelijk cup cakes maken met 
de andere kinderen. Twee andere kinderen bereiden hun activiteit voor volgende week voor: 
‘Wat hebben we nodig? Sponsjes...uhm...rietjes...Juf hebben we hier al rietjes of moeten we 
die op je boodschappenlijstje zetten?’.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De kinderen voelen zich duidelijk verantwoordelijk voor de activiteiten en de invulling ervan! 
Er komen heel wat leuke activiteiten voorbij. Zo hebben we de afgelopen tijd een 
striptekening, Sinterklaaspizzaatjes, bootjes en cup cakes gemaakt. Afgelopen donderdag 
hebben we de Sinterklaasversiering weer weggehaald en de kerstversiering opgehangen. 
Voor de komende tijd staan er weer een hele boel leuke activiteiten op de planning. De 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

laatste donderdagmiddag voor de vakantie kijken we een film, wordt er een spelletjesmiddag 
georganiseerd en we gaan kersttompoucen maken. Ideeën genoeg vanuit de kinderen!  

Groetjes, 
Joenne 

Nieuws van het Kinderdagverblijf 
We hebben een gezellige Sinterklaasweek gehad. Elke dag hebben we poppenkast 
gekeken, veel liedjes gezongen en een groepscadeau uitgepakt. De cadeaus vielen in goede 
aarde. De kinderen maken volop gebruik van alle materialen en spelletjes, wat een pret. Het 
vissenspel is zo leuk dat de papa van Djill ook graag meedoet.  Op woensdag 5 december 
kwam de Sint aan op het plein en zijn we gaan kijken. Best wel een beetje spannend. Maar 
het was erg leuk! Terwijl wij om 11.30 uur een boterham gingen eten kwamen de twee pieten 
nog even bij ons op bezoek en kregen we pepernoten.  
En dan is het nu alweer bijna tijd om ons voor te bereiden op de kerst. Kerstliedjes zingen en 
natuurlijk versieringen overal.  
Voor iedereen alvast hele fijne Kerstdagen en een fijne vakantie gewenst! 
 
Team KDV De Ploeg  

 

Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.   

Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis  


