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Belangrijke data 

 
5 december Sinterklaas op school (aankomst              

08.40 uur, voorplein Javastraat)  

13 december   Schaatsen (groepen 3 - 8) 

17 december   De SUNS in de groepen 1/2 

18 december   Kerstviering (17.00 - 18.30 uur) 

21 december    Eerste dag kerstvakantie 

27, 28, 30 december   Schoolbasketbal 

6 januari    Eerste schooldag nieuwe jaar   

13 januari   Luizencontrole 

22 januari   MR-bijeenkomst (locatie: De Kluft) 

25 januari, 1 februari  Schaaktoernooi 

30 januari   Verkleedfeest 

31 januari   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

Sinterklaas en zijn Pieten op De Kluft  

Heeft u de caravan al zien staan?! Dit jaar heeft Sinterklaas besloten een paar nachtjes bij ons op het 

schoolplein te slapen! Het is wel heel interessant om de caravan en de spulletjes van de Sint van     

dichtbij te bekijken… Helaas hebben we hem zelf nog niet getroffen, maar daar hopen we natuurlijk   

iedere dag op. De Sint komt in ieder geval de gehele donderdag 5 december met zijn Pieten op De 

Kluft. Wij verwachten hem rond 08.40 uur in de Javastraat. De kinderen kunnen eerst even met hun jas 

aan naar binnen. Zij gaan vervolgens met de leerkracht naar buiten. U kunt natuurlijk de aankomst van 

de Sint meemaken! De ouders willen wij vragen te wachten op de houtsnippers, op het voorplein.                     

Zo blijft er voldoende ruimte over voor de kinderen op de tegels en past 

iedereen! 



Kerstviering 

Net als vorig jaar gaan wij voor de kerstmaaltijd een beroep doen op uw culinaire  

kwaliteiten. Op donderdag 12 december hangt er in iedere groep een grote         

kerstboom met kerstballen. Op deze kerstballen staat een gerechtje of iets wat     

gekocht kan worden.                                                                                                    

U kunt een bal kiezen en dan maakt u voor de kerstmaaltijd op                               

woensdag 18 december dat gerechtje of u koopt het product dat op de kerstbal staat.  

Wij zullen de tafels feestelijk dekken! Hoe ziet de kerstviering eruit? 

 De kinderen worden ’s middags om 17.00 uur verwelkomd door het team; 

         (Voor alle kinderen: hoofdingang aan de Lombokstraat); 

 Heeft u een gerechtje gemaakt voor het diner? Dit neemt u ook direct mee om 17.00; 

 De kinderen van de groepen 3 en 4 verzorgen voor alle kinderen (en eigen ouders) een       

kerstvoorstelling (let op: opa’s, oma’s en andere belangstellenden die ’s avonds niet in de       

gelegenheid zijn mogen ook ’s morgens om 11.00 uur komen tijdens de generale repetitie); 

 Groep 1 t/m 5: ’s Avonds om 18.30 uur kunt u uw kind(eren) weer bij de klas ophalen; 

 Groep 6, 7 en 8: ‘s Avonds om 18.30 uur kunt u uw kind(eren) buiten opwachten. Zij gaan via het 

achterplein naar huis;  

 Als u eerder bent: Om het wachten te veraangenamen verwelkomen wij u (vanaf 18.10 uur) met 

een lekker warm drankje (hoofdingang Lombokstraat); 

 Wij wensen u veel kook/koop plezier en kijken uit naar een heel gezellige en lekkere             

kerstmaaltijd. 

 Een vriendelijke kerstgroet van de leerkrachten!!! 

Binnenkort staat hij er weer: Een fantastische ijsbaan in de           

Beatrixstraat! De Kluft is uitgenodigd om er een uurtje te komen 

schaatsen. De kinderen van de groepen 3-8 gaan op                      

vrijdag 13 december gezamenlijk richting de ijsbaan, zij  

mogen schaatsen van 12.00 tot 13.00 uur.  

Het meenemen van eigen schaatsen is wenselijk (er zijn schaatsen 

in een beperkt aantal te leen op de ijsbaan) en het  

dragen van handschoenen verplicht.                                              

Voor de groepen 3/4 en 4/5 zijn we op zoek naar een aantal         

begeleiders. Wilt u gezellig met ons mee?                                      

Opgeven kan bij de groepsleerkracht. 

Schaatsen 



Wachtlijst 

We hebben steeds meer aanmeldingen van leerlingen, met name in de groepen 1/2. Veel ouders    

kiezen voor onze school vanwege de kleinschaligheid. Iedereen kent elkaar en de fijne sfeer willen we 

graag behouden. Afgelopen week hebben we de procedure rondom een ‘Wachtlijst’ in de                 

medezeggenschapsraad (MR) besproken. De MR heeft deze goed gekeurd. Dit betekent dat we vanaf 

nu leerlingen die dit huidige schooljaar, nog voor de zomervakantie willen starten niet meer direct in 

onze groepen 1/2 kunnen plaatsen. Deze leerlingen komen op de wachtlijst. Na de zomervakantie   

hebben we wel weer volop plek, omdat er dan een groep leerlingen doorstroomt naar groep 3. We   

vinden het enorm vervelend dit te moeten doen. Maar op deze manier kunnen we zorgen voor een zo 

optimaal mogelijke vorm van ons onderwijs! Heeft u vragen? U kunt altijd bij de directie terecht.  

Let op 1: Voor broertjes en zusjes hebben wij wel ALTIJD een plekje!; 

Let op 2: De wachtlijst geldt momenteel ALLEEN voor de groepen 1/2; 

Let op 3: De wachtlijst geldt momenteel ALLEEN voor leerlingen die willen starten VOOR de             

zomervakantie 2020 in de groepen 1/2.   

LEF!  

Wat een geweldige week hebben we achter de rug met maar 

liefst twee toffe shows! De groepen 4, 5, 6 en 7 waren op       

dinsdagavond 26 november te bewonderen tijdens de    

spectaculaire show LEF! (The Wizard of Oz) in de          

Kampanje. Wat hebben jullie allemaal keihard geoefend    

jongens en meisjes, en wat zijn wij enorm trots op jullie    

allemaal!! 

 

Op vrijdagmiddag 29 november hebben we een supergezellige middag met elkaar gehad tijdens de 

benefietshow van en voor Brassband ’More Fire’. Graag willen wij, mede namens de brassband,         

iedereen bedanken die ons heeft geholpen en voor een financiële bijdrage van €260,50 heeft gezorgd! 

Benefietshow Brassband ‘More Fire’ 



Schaaklessen 

Momenteel besteden we weer wekelijks tijd aan schaken. Schaken is goed voor kinderen, omdat ze 

worden getraind in strategisch denken en ruimtelijk inzicht. Daarnaast leren ze omgaan met verliezen, 

leren de kinderen hun impulsen te beheersen (niet te snel zetten, eerst nadenken), leren ze om te gaan 

met spanning en druk en trainen ze hun inlevingsvermogen (welke zet gaat de tegenstander doen?). 

Vanuit het online programma ‘Chessity’ wordt spelenderwijs het schaken aangeboden, onder leiding 

van Rogier Bruin en Karlijn Bruin (oud-leerlinge). Wanneer de kinderen het leuk vinden kunnen ze   

uiteindelijk deelnemen aan het Helderse schaaktoernooi in januari en kunnen we misschien wel  onze 

titel ‘Schoolschaakkampioen Den Helder’ behouden!    

De bakkerij van Sinterklaas 

De afgelopen tijd hebben onze leerlingen uit de groepen 1/2 hard gewerkt in de bakkerij. De bakpieten 

waren erg verkouden en de Sint heeft om hulp gevraagd. De kinderen hebben geoefend met         

zandvormen in de zandtafel, speeldeeg en hebben kennis gemaakt met verschillende specerijen.     

Tevens is groep 1/2A bij bakkerij Bos op visite geweest. Daar kun je heerlijke dingen zien en proeven!!  

 

Er zijn hele lekkere dingen gebakken die zijn uitgedeeld tijdens de benefietshow van en voor de    

brassband. Ook zijn er heel veel lekkernijen uitgedeeld in het ziekenhuis om daar de 

patiënten een hart onder de riem te steken. De kinderen hebben vervolgens nog 

eens een mooie rondleiding gekregen en een hoop geleerd op het gebied van zorg. 

Wat is het een fantastisch thema waar we veel van hebben opgestoken! 



 

Jarigen! 

  

3 december  Viggo Bais 

7 december  Kayleigh Witteveen 

7 december Briana Porumboiu 

9 december  Aaliyah Schaaf 

14 december  Fayèn Mercelina 

16 december Elijah van den Braak 

16 december  Mira Hazebroek 

19 december  Niek Schaatsenberg 

21 december Noor Stedema 

24 december Kayden Wagenaar 

26 december Yenthe Bruul 

 
Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Nieuwe leerlingen 

Mira Hazebroek wordt op 16 december 4 jaar. Zij 

is deze maand gestart met wennen in groep 1/2. 

Yenthe Haarsma, Maartje Nieuwbuurt en          

Myla Smits worden in januari 4 jaar en komen ook 

al af en toe op visite. 

 

Welkom op De Kluft  Mira, Yenthe, Maartje en   

Myla! Wij wensen jullie een hele fijne, leerzame 

tijd bij ons op school! 

Schoolbasketbal 

In de kerstvakantie (op 27, 28 en 30 december – de laatste dag is de finaledag) vindt weer het  

jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi plaats. Onze school doet mee met 1 team (getraind door           

meester Robert). De kinderen die zich hebben opgegeven trainen enkele keren in onze eigen gymzaal 

op (waarschijnlijk) vrijdag na schooltijd. De tijden van onze wedstrijden en verdere informatie krijgen de 

spelers in de laatste week voor de kerstvakantie. Het  wedstrijdprogramma komt dan ook op onze   

website. Wij wensen de basketballers veel plezier en succes en supporters zijn natuurlijk meer dan 

welkom!!! 

Sint Maarten  Schoolontbijt 

Wat een gezellig, gezond nationaal schoolont-

bijt hebben we samen gehad op                  

donderdagmorgen 7 november!  

Het was erg gezellig om even wat liedjes van   

Sint Maarten te zingen bij verzorgingstehuis    

Ten Anker. We hebben zelf wat lekkers mee     

genomen voor de bewoners !  


