
 

December 2022 
Alweer het laatste Balein Bericht van dit jaar. December op 

school is een periode waarin veel gebeurt. Samen met de 

kinderen hebben we er gezellige weken van gemaakt. De 

juffen en meesters hadden de klassen prachtig versierd en 

ook het kerstdiner is prima verlopen. Natuurlijk werden we 

hierbij dit jaar weer geholpen door jullie, de ouders. Met 

elkaar maakten we zo de decemberweken mooi en sfeervol 

en konden we het jaar warm afsluiten.   

Mede namens het team van De Balein wens ik alle leerlingen 

en hun ouders/ verzorgers een hele gezellige kerst toe en 

een gelukkig en gezond 2023!  

Tineke Butter 

 
10 minuten gesprekken 
In de laatste week van november vonden de 10 minuten 

gesprekken plaats. Wat goed om u allen te zien en te 

spreken. Het is fijn dat we als leerkrachten samen met u als 

ouder(s) kunnen bespreken hoe het met uw kind(eren) gaat 

en wat we van elkaar kunnen verwachten. 
 
Genoten van het Sinterklaasfeest 
Vrijdag 2 december vierden we op onze school het 

Sinterklaasfeest. Sinterklaas had een paar keer bij ons op 

school geslapen omdat hij dit jaar niet terecht kon in de 

Rijper Eilanden. De kamer van Sint was mooi versierd met 

tekeningen/plak-en schrijfwerkjes van kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4. Er stond een bed, bureau en de 

reservekleding van Sinterklaas was aanwezig. Op 2 

december gingen verschillende groepen even op bezoek bij 

Sinterklaas in zijn slaapkamer in De Pauw. In de klassen 

werden door de pieten de cadeautjes bezorgd en in de 

groepen 5 t/m 8 werd de dag gevuld met het uitpakken van 

surprises en het voorlezen van de rijmen. We hebben met 

elkaar genoten van een heel 

fijne en gezellige dag! 

 

 
 

 

 

 

Citotoetsen in januari 
In januari worden bij ons op school de Cito-toetsen weer 

afgenomen. Deze toetsen worden in heel Nederland op bijna 

alle scholen gemaakt. De scores worden vergeleken met de 

gemiddelde Nederlandse leerling van dezelfde leeftijd in 

dezelfde jaargroep. Tijdens de acht jaar dat uw kind de 

basisschool bezoekt, worden de leerlingen twee maal per 

jaar getoetst om te kijken of ze de aangeboden lesstof 

beheersen. De uitslagen worden geregistreerd en samen 

met de methode gebonden toetsen 8 jaar lang bijgehouden 

in het dossier van uw kind. Zo ontstaat er een totaalplaatje 

van de vorderingen van uw kind tijdens de 

basisschoolperiode. 

 

Kerstmusical: Op tijd voor het lichtfeest 
Eindelijk, na 3 jaar konden we weer een kerstmusical 

organiseren en uitvoeren op De Balein. Een grote productie, 

die we direct na het vertrek van de Sint konden 

voorbereiden. Op dinsdag 20 december 2022 was het de 

beurt aan de groepen: 1/2B, 1/2C, 3, de helft van groep 5, 6 

en 8A. Op woensdag 21 december 2022 voerden de 

groepen 1/2A, 4, de andere helft van groep 5, de Taalklas, 

groep 7 en 8B het stuk op.   

Naast de kinderen uit deze groepen konden ook ouders 

kijken. De zaal was beide keren “uitverkocht”.  

 

Het verhaal in het kort: 

Sonny’s opa is kaarsenmaker 

in de stad waar op kerstavond 

iets bijzonders gebeurt. Dan is 

het lichtfeest en steken alle 

stadsbewoners met elkaar hun 

kaarsen aan. Geen gewone 

kaarsen, maar een die de 

kaarsenmaker speciaal voor 

ieder van hen gemaakt heeft. Dit jaar zijn de kaarsen op 24 

december nog niet af. Opa vraagt zijn kleinzoon om hulp.  
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Maar Sonny heeft een geheim plannetje, dus geen tijd om 

zijn opa te helpen. Zijn de kaarsen toch op tijd klaar voor het 

lichtfeest? 

 
 

 
 
Meester Jan Hoekstra 75 jaar 
Meester Jan van de Taalklas vierde maandag 19 december 

zijn 75e verjaardag. Wat een leeftijd! En wat zijn we blij dat hij 

nog met zo veel plezier voor de klas staat. De collega’s 

zongen een eigen gemaakt lied en overhandigden hem een 

cadeau. ’s Middags heeft meester Jan een gezellige middag 

gehad in zijn klas. De kinderen zongen voor hem een 

verjaardagslied en in de groep werden leuke spelletjes met 

elkaar gedaan. Meester Jan, nogmaals van harte 

gefeliciteerd met je verjaardag! 

      
 
Leren lezen in groep 3  

Ook tijdens de gezellige kersttijd wordt er in groep 3 heel 

hard gewerkt om alle 34 klanken te leren. Zodat we straks 

alles wat we willen, kunnen lezen. Elke dag oefenen we met 

nieuwe letters en het lezen van woorden, zinnen en 

verhalen. Soms lezen we bij kaarslicht, met leesoogjes die 

ons helpen, in tweetalle, of mogen we op onze tafels staan. 

Wat is het mooi om te zien hoe gemotiveerd de kinderen zijn 

om te leren lezen. Het is de kinderen van groep 3 gelukt om 

alle 34 klanken te leren voor de kerstvakantie. Na de 

vakantie gaan we steeds moeilijkere woorden en teksten 

lezen. Wat een plezier hebben we met zijn allen.  

       

Kaarshouders knutselen van pasta 
De groepen 3 en 4 hebben in de weken in de aanloop naar 

Kerst weer allerlei leuke dingen rond het thema Kerst 

geknutseld. Om tijdens het Kerstdiner gezelligheid en lichtjes 

in de klas te hebben, maakten de kinderen een waxinelicht 

houder van pasta. Eerst knipten de kinderen uit karton een 

ronde mal waarin ze in het midden de omtrek van een 

waxine lichtje tekenden. Op dat vlak mocht geen pasta 

worden geplakt, zodat daar uiteindelijk een kaarsje in kon 

staan. De rest van de mal werd vol geplakt met leuke 

patroontjes van verschillende pasta vormen. Nadat alle 

werkjes droog waren, konden we buiten, samen met de 

kinderen, de houders in zilver of goud spuiten. Het 

eindresultaat is prachtig geworden! 

 
 

                       
 

 
 



 

Impressie van het Kerstdiner 

 
 

                     
 

    
 

 
 

 
 

                         
 

 
 

 
 

                 



 

 
 

        
 
Voorleesdagen op De Balein 
De nationale voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 4 

februari. De oudere kinderen lezen voor aan de jongere 

kinderen in de school. Op school houden we deze dagen in 

de week van 16 t/m 20 januari. Dit doen wij in verband met 

de Cito toetsen die eind januari worden afgenomen. Na de 

vakantie zal iedere leerkracht de voorleesdagen met de 

kinderen bespreken. 

  
Schoonmaakavonden, het kan weer 

Beste ouders/ verzorgers, 

Een frisse en schone school: daar gaan wij voor!  

Wij vinden het belangrijk, dat de werk- en leefomgeving van 

uw kind(eren) zo schoon mogelijk is.  

Het schoonmaakbedrijf doet zijn uiterste best om dit voor 

elkaar te krijgen, maar er blijven in school plekken over waar 

zij niet schoon hoeven te maken. Een voorbeeld hiervan is 

het reinigen van de beeldschermen van de computers. 

Er wordt daarom door de school, in samenspraak met de 

ouderraad, een beroep op u gedaan om tenminste 1 keer per 

jaar te helpen met schoonmaken. 

Begin januari ontvangt u het rooster en kunt u zien wanneer 

u bent ingedeeld. Kunt u niet op de aangegeven datum, 

probeert u dan te ruilen met iemand die op de andere datum 

staat ingeroosterd. 

De twee schoonmaakavonden dit schooljaar zijn op 

donderdag 26 januari 2023 en maandag 17 juli 2023. De 

aanvang is om 19.00 uur. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 
 
 

Film 
Bericht vanuit de Groene Zwaan 

De Groene Zwaan organiseert: 

Film: Hoe Gru een superschurk werd 

Wanneer: 30 december 15.00-16.45 uur 

Entree: 2 euro 

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

 

 

      
Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
25-12  Justin van Stiphout  

27-12  Darius Khalaj Masoumi  

27-12  Teun van Zonderen  

29-12  Indy Bommer  

29-12  Santi Bommer  

31-12  Sophie de Goede  

31-12  Hugo van Ringelenstein  

04-01  Isabella Rossenaar  

06-01  Iker Bommer  

07-01  Ravi Burger  

07-01  Mitchell Jager  

08-01  Yaroslava Dubyna  

08-01  Daniël Miedema  

10-01  Tessa Valom  

13-01  Raf Hexspoor  

13-01  Milan Kuijn  

17-01  Lisa Duinmaijer  

25-01  Bente Hof  

25-01  Fenna Jansen 

25-01  Lars Kaptein  

 
Agenda 
09-01  Weer naar school 

09-01  Luizencontrole 

11-01  Team workshop burgerschap 

16-01 t/m 20-01 Nationale Voorleesdagen op De Balein 
19-01  Teamvergadering 

23-01  MR vergadering 

26-01  Schoonmaakavond 

27-01  Volgens Baleinbericht 

 

 


