
 

 
Bijna december 
De dagen worden korter en de nachten langer. We kijken 

terug op een goede start van dit schooljaar. Als u bedenkt 

dat er een groot tekort is aan onderwijspersoneel, en de 

invalpool van Blosse leeg is, ben ik trots op onze school dat 

het tot nu toe gelukt is geen klassen naar huis te sturen. 

Collega’s kwamen extra werken, en de pensionado’s werden 

ingeschakeld. Natuurlijk geen garantie voor de toekomst 

maar met wat passen en meten lukte het deze periode.  

Sint Maarten is geweest en in dit Balein Bericht kunt u zien 

wat een prachtige lampionnen er zijn gemaakt.  

Vandaag krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit 

schooljaar en volgende week zijn de 10 minutengesprekken. 

Fijn om u dan te ontmoeten en te spreken. Een mooie 

periode ligt er voor ons met de vieringen van Sint en Kerst. 

Voor het Sinterklaasfeest heeft u de informatiebrief 

ontvangen. Over hoe de viering van Kerst eruit gaat zien 

ontvangt u nog een bericht.  

 
Mooi nieuws 
Wellicht is het u al ter ore gekomen. Juf Cindy is zwanger 

van haar eerste kindje! Als alles goed blijft gaan, wordt dit 

nieuwe mensje begin mei geboren. Wij wensen juf Cindy een 

fijne zwangerschap en 

feliciteren haar hartelijk met dit 

mooie nieuws!  

Wij zijn op school bezig om 

vervanging te zoeken voor de 

periode dat juf Cindy met 

zwangerschapsverlof gaat. 

 
 
 

 
Menselijke pyramides in de gymzaal 
Tijdens de gymles was een onderdeel ‘acrobatiek’. De 

kinderen konden naar aanleiding van instructiekaarten een 

menselijke pyramide bouwen. Het was een kwestie van een 

goede volgorde in de pyramide bepalen en de juiste balans 

zoeken. Maar het is gelukt in groep 5! 

       
 

Voorleeskampioen van de school 
Hier zijn ze dan: Onze voorleeskampioenen van De Balein! 

Op donderdag 27 oktober hebben de klassenkampioenen 

van de groepen 4,5 en 6 samen met juf Thea in de jury 

gezeten om uit de kampioenen van de groepen 7 en 8 

uiteindelijk een schoolkampioen te kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorleeskampioenen van de groepen 4 t/m 8: Jasmijn 

Sweep uit groep 6, Jill Oud uit groep 8A, Robin Mulder uit 

groep 8B, Winston Dekker uit groep 4, Jip Witteveen uit 

groep 5 en de uiteindelijke schoolkampioen Mats Portael uit 

groep 7.  

 
 

De jury: Winston Dekker 

uit groep 4. Jip 

Witteveen uit groep 5 en 

Jasmijn Sweep uit groep 
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De lampionnen van alle klassen 
In alle groepen is er flink geknutseld om een mooie lampion 

te maken voor het St. Maartenfeest. De resultaten zijn 

prachtig! De kinderen zijn trots op hun werk en hopelijk 

hebben ze mede dankzij hun lampion een mooie avond 

gehad. 

 
 
Sint Maarten in de groepen 3 en 4 

Op vrijdag 11 november zouden de groepen 3 en 4 naar 

de Mieuwijdt gaan om te zingen voor de bewoners, maar dit 

ging helaas niet door. Gelukkig mochten we bij juf Elsbeth 

van groep 6 komen. Het was een gezellige wandeling en 

eenmaal bij juf Elsbeth stonden we met z’n allen in de tuin 

samen Sint-Maarten liedjes te zingen. Juf Elsbeth deelde 

daarna iets lekkers uit aan alle kinderen. Het was een 

geslaagde ochtend. 

   
 

    
 
Ontruimingsoefening 
Op woensdag 9 november ging ’s morgens om 09.30 uur het 

‘brandalarm’. Dat betekent dat de hele school zo snel 

mogelijk ontruimd moet worden. In elke groep hebben de 

kinderen allemaal een ‘brandmaatje’. Samen ga je dan met 

de klas op een rustige manier naar buiten, naar de 

verzamelplaats. Het was door corona al een tijdje geleden, 

dat we geoefend hadden. Maar…. complimenten aan de 

kinderen en leerkrachten. De school was binnen korte tijd 

helemaal leeg! 

Bericht van de groepen 1 en 2 
In de kleutergroepen zijn wij gestart met het nieuwe thema: 

Schoenen. Samen met de kinderen hebben we een 

schoenenwinkel gemaakt in de klas. Eerst hebben we met 

elkaar bedacht welke soorten winkels er zijn, wat we 

allemaal nodig hebben voor onze hoek en wie er in de winkel 

werken. De kinderen hebben een naambordje, een bord met 

openingstijden en een prijslijst gestempeld. Tijdens het 

spelen komen de kinderen al echt in de rol van verkoper en 

klant!  

    
 
Strooipieten op school 
Woensdag 16 november brachten de strooipieten een 

bezoekje aan onze school. Bij alle kinderen werd een handje 

strooigoed op tafel gelegd en de Pieten kwamen met het 

bericht dat alle kinderen van onze school op dinsdag 22 

november hun schoen mochten zetten. 

 

 
 

    
 
 
 
 



 

Schoen zetten 
Alle kinderen mochten op dinsdag 22 november hun schoen 

zetten. Woensdagochtend gingen de deuren iets later open, 

zodat alle kinderen tegelijk hun traktatie in hun schoen 

konden bekijken. Er zat deze keer een heerlijke 

chocoladeletter in. 

 
De schoentjes die in de groepen 1 en 2 zijn gemaakt voor 

het schoen zetten op school. 

 

Sint circuit in de groepen 3 en 4  

In de sinterklaasperiode worden er natuurlijk knutselwerkjes 

over Sinterklaas en zijn pieten gemaakt. Dit doen wij deze 

keer in gemixte groepjes met kinderen uit groep 3 en 4. We 

knutselen een pietje in de schoorsteen, een pietenmuts, een 

stoomboot met iedereen erop, we vouwen Sint en we 

tekenen hierbij ‘Ozosnel’. Het is heel leuk om te zien hoe 

kinderen uit verschillende groepen met en van elkaar kunnen 

leren.  

 

 

 

Reminder 
De Sinterklaasviering is dit schooljaar op vrijdag 2 december.  

De groepen 1 t/m 4 werken tot 12.15 uur. De groepen 5 t/m 8 

hebben een continurooster van 8.45 uur tot 14.15 uur. 

Verzoek om de lunch mee te geven in een tas. De tas blijft 

aan de kapstok hangen tot het tijd is om te lunchen. De 

surprises van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen 

donderdag tot 16.00 uur in de klas gebracht worden. 

 

 
 

Prachtige school 
Wat zag de school er prachtig uit toen de kinderen op 14 

november binnen kwamen. Helemaal in de sfeer van 

sinterklaas. Mooi om de verwondering op de gezichtjes te 

zien.  

Dames van de ouderraad heel hartelijk bedankt namens het 

team maar vooral namens de leerlingen! 

 
Berichten uit groep 7 
Schooljaar tot nu toe.  

Wij gaan vertellen over ons schooljaar tot nu, en over onze 

vakken. Bijna elke dag beginnen wij met estafette. In onze 

klas hebben we leuke groepjes met estafette. Rekenen vindt 

bijna iedereen heel leuk. Op dinsdag krijgt groep 7 hulp van 

meester Louis en onze stagiaire Chelsea. Met nieuwsbegrip 

hebben we verschillende niveaus. De B tekst is het 

moeilijkste en de A tekst is wat makkelijker. Dit vinden wij de 

leukste vakken. Wij hopen dat het andere deel van het 

schooljaar net zo leuk is.   

Gemaakt door: Keano, Sofie, Lilian, Yasemin, Iker en Naud.  

  

Pietengym & Schoentje zetten  

Dinsdag 22 november hadden we pietengym, dat deden we 

met de Oekraïense kinderen.  

We mochten zelf kiezen wat we gingen doen, de keuzes 

waren: touwzwaaien, ringzwaaien, pepernoten gooien, een 

pietenparkoer, cadeautjes in de schoorsteen gooien, 

koprollen, cadeautjes werpen en ook nog balanceren. Elk 

onderdeel moest je een keertje proberen.  

En dat deden we met Sinterklaas muziek op.  

Aan het einde van de gymles moesten we alles opruimen. 

Daarna zongen we nog een paar liedjes en deden we een 

eindspel.   

Sommige kinderen moesten hun schoen nog neerzetten in 

de klas. Want de volgende dag zou er een cadeautje in de 

schoen moeten zitten, en dat was dus ook een lekkere 

chocolade letter. Het was superleuk!  

Gemaakt door: Roem, Sara, Lisa, Jens en Justin 

 
Tips voor het maken van een surprise 
* Je maakt de surprise voor een klasgenoot waarvan je het 

lootje hebt getrokken. Waar houdt dit kind van? Daar kun je 

een surprise over maken. Maak er iets moois van. Je kunt wc 

rolletjes gebruiken. Of schoenendozen, kranten, karton, 

inpakpapier enz. 

* Je maakt een mooi gedicht. Zorg er voor dat het kind voor 

wie het gedicht bedoeld is, het ook kan lezen. 

* Het cadeautje dat in de surprise zit, is rond de 5 euro. 

* En vooral: Heel veel plezier gewenst bij het maken van de 

surprise! 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bericht uit de taalklas 

De kinderen van de taalklas kennen al aardig wat 

Nederlandse woorden. 

Mooie woorden vinden ze: chocoladeletter en pepernoten. 

Het liedje van ‘Sinterklaas Kapoentje’ zingen de kinderen 

helemaal uit hun hoofd. 

Het onderstaande liedje van een klein ondeugend Pietje zijn 

we nog aan het oefenen.   

Melodie: oh my darling clementine (even googelen)  

  
In een hoekje van de kelder, naast een 
pepernotenberg,   
Zit een klein ondeugend Pietje en hij 
snoept maar, o, wat erg!  
Ja, wel 100 pepernoten stopt hij vlug, 
vlug! in zijn mond.  
En zijn buikje wordt steeds dikker, Pietje 
toch, dat is ongezond.  
Strakjes kun je niet meer klimmen, ja het 
is je eigen schuld.  
Omdat jij, in plaats van zakjes, steeds je 
eigen buikje vult.  
 

                 
 
 
 
Te laat op school 
Wij merken dat er regelmatig leerlingen te laat op school 

komen. Hierdoor kunnen de lessen niet op tijd starten of 

worden zij verstoord. Wij vragen u om uw kind op tijd naar 

school te laten gaan of te brengen. 

De leerplichtambtenaar controleert scholen regelmatig op het 

handhaven van schooltijden. 

In dit geval kunnen wij als school en u als ouders hierop 

worden aangesproken. 

Wij gaan ervan uit dat dit niet nodig is en rekenen op uw 

medewerking. 

 

Alvast in de agenda 
Vrijdag 23 december start voor alle kinderen van onze 

school de kerstvakantie om 12.15 uur. 

 

Welkom op school 
Amy Huizing 

Beau Nieuwbuurt 

Fien Thomasz 

 

 
Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
26-11  Tsojong Lobsang Tsang  

28-11  Gwen van den Brink  

28-11  Inge van Diepen  

28-11  Jaycen de Jong  

01-12  Suus Glim  

01-12  Annabel Sweep  

06-12  Nynke Hoek  

09-12  Yuri Yemelyanov 

10-12  Isabelle Nibbering  

10-12  Mila Visser  

11-12  Sanne Reijnders  

12-12  Fenna Duinmaijer  

14-12  Stijn Hoek  

20-12  Sven Oudhuis  

21-12  Lucas Stobbe  

23-12  Guusje Derijcke 

 

               
 
 
Agenda 
28-11 t/m 1-12 Week van de 10 min. gesprekken 

02-12 Sinterklaasfeest op de Balein 

19-12 Teamvergadering 

21-12 Kerstdiner 

23-12 Volgend Baleinbericht 

23-12 De school is uit om 12.15 uur 

26-12 t/m 06-01 Kerstvakantie 

09-01 Weer naar school 


