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       december 

Wist u dat…. 
…….We met de hele school een kerstmusical opvoeren in de kerk, in samenwerking met de fanfare? 
…….Momenteel in de groepen 4, 5/6 en 7 stagiaires vanuit de PABO de groepen extra ondersteunen? 

 

Welkom  
Op 9 december komt Noortje v.d. Hoogen bij juffrouw Anne in de groep. Wij wensen haar 
een fijne schooltijd toe bij ons op ’t Kendelke. 
 

 

Jarig 
Deze maand (14-12)  is onze conciërge, Lia jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst. 
 
 

Parkeren bij de school  
Nu het weer kouder en natter wordt,  merken we dat steeds meer kinderen met de auto naar school gebracht 
worden. Ook kinderen die dichtbij wonen, komen met de auto. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen bij de school al snel 
gevuld. Wilt u erop letten dat u de auto parkeert op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen? 
 
 

Kerstmusical ‘De Kinderen van de Kerstman’!  
Op dinsdagavond 17 december wordt om 19.00 u. in de Sint-Jozefkerk de 
kerstmusical opgevoerd. De voorstelling is een gezamenlijke productie van 
basisschool ’t Kendelke en Fanfare / Drumband Eendracht, in samenwerking met het 
kerkbestuur. 
Alle kinderen van de school spelen en zingen in deze musical. De muziek wordt 
uiteraard verzorgd door de fanfare en drumband en de kerk is voor deze keer 
schouwburg, natuurlijk helemaal in kerstsfeer. De school fungeert als grote 
kleedruimte voor alle kinderen. 

In 2016 was het een groot succes en we gaan ervoor om weer zo’n mooie voorstelling neer te zetten. U komt toch 
ook?! Per gezin zijn er twee vrijkaartjes, zodat er voor de ouders en 
genodigden een plekje is in de kerk. Voor de andere bezoekers vragen wij 
een entree van € 2,50 per kaartje. Deze kaartjes kunnen alleen per mail 
worden besteld bij juffrouw Marloes (m.broeren@kendelke.nl). Dringend 
advies: reserveer op tijd, want vol is vol! 
De kaartjes kunnen op vrijdag 13 december van 14:10u-14:45u en van 
16:30u-17:30u worden afgehaald en betaald op school.  
 
De musicalcommissie 
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Even voorstellen…. 
Ik ben Rowan Hermsen 18 jaar en kom uit Beugen. Ik loop een tijdje mee in groep 7 voor mijn opleiding Pabo op de 
HAN in Nijmegen. Ik heb er vertrouwen in dat ik een leuke en leerzame periode in ga met uw kinderen. 
 
Als er nog vragen zijn kunt u mij altijd mailen via  Tineke. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rowan Hermsen. 
 

Even voorstellen…. 
Mijn naam is Iris Janssen, ik ben 16 jaar oud en woon in Afferden Limburg. Ik kom stage lopen bij jullie in groep 1-2 
bij juf Marjolein. Mijn opleiding is Helpende zorg en welzijn bij Gilde Opleidingen in Venray. ik heb voor deze 
opleiding gekozen omdat ik graag mensen help. Mijn sterke punten zijn dat ik eerlijk, behulpzaam en zorgzaam ben. 
Graag zou ik willen leren hoe het werkt op een basisschool. Graag wil ik leren hoe ik iets duidelijk laat overkomen op 
kinderen. 
 In mijn vrije tijd doe ik graag mijn hobby’s. Dat zijn paardrijden, dansen met de carnaval en saxofoon spelen. Ik heb 
stage gelopen bij peuterspeelzaal en BSO ’t Kienderbènkske, ook heb ik stage gelopen bij apotheek Maasduinen. Op 
donderdag en vrijdag ben ik in groep 1-2. Ik heb er heel veel zin in! 

 

Kinderpostzegelactie 
Ook dit jaar heeft groep 7 meegedaan met de kinderpostzegels. De landelijke opbrengst was maar liefst 9,4 miljoen.  
Onze leerlingen (special agents) zijn in actie gekomen voor de 8500 dakloze kinderen in Nederland. Onze special 
agents hebben, maar liefst 1426,00 euro opgehaald. 
Een super mooi bedrag! We zijn bijzonder trots op deze leerlingen, want ondanks het slechte weer hebben ze een 
heel mooi bedrag opgehaald. Naast dit mooie bedrag hebben we dit jaar een gouden certificaat verdiend (zie  foto), 
omdat wij al 26 jaar meedoen aan de kinderpostzegelactie. En zo’n trouwe deelnemer willen ze graag in het zonnetje 
zetten.  

 

Technopromo!! 
We zijn met de hele klas naar technopromo geweest in Cuijk. Daar hebben we allemaal 2 dingen gedaan: doen en 
maken. We werden in groepen verdeeld en dan kon je verschillende dingen doen zoals, robots programmeren, een 
bloembak ophangen, leren hoe zonnepanelen werken en dingen met auto-onderdelen. 
En je kon ook nog iets maken bijv. een kaarthouder, schuifpuzzel, 3D huisje, doosje van metaal en een houten boor. 
Toen moesten we nog ff opruimen 
en dat was het alweer tot de volgende keer maar weer. 
 
Groetjes Sophie en Arwen uit groep 8 
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Metameer Boxmeer 
Groep 8 ging naar het Metameer Boxmeer.’Het was super leuk, want we 
werden in groepen verdeeld en er zaten ook andere kinderen van andere 
scholen in ons groepje.’ Vertelt Vlinder uit Basisschool ‘t Kendelke. De 
kinderen gingen allemaal verschillende dingen doen.’Het was erg leuk om te 
zien dat de kinderen die daar op school zaten hun werk gewoon deden, zo 
kon je zien wat ze allemaal deden.’ Vertelt Marco uit basisschool ‘t 
Kendelke.’Ik vond biologie het leukst want dat ging over de natuur en over 
dieren.’ Vertelt Vlinder uit groep 8.Veel kinderen vonden het erg leuk om te 
zien wat je allemaal doet op de middelbare school. Dat zie je wel aan alle 
blije reacties. De kinderen uit groep 8 vonden het een erg leuke dag! 
 
Groetjes Vlinder:) 

 

Elzendaal Boxmeer  
27 November hebben we een meeloopdag op het Elzendaal Boxmeer. We kwamen binnen en moesten onze jassen 
ophangen. En we moesten naar onze begeleiders toe lopen en 
die begeleider zei waar de lokalen waren. Je kon wiskunde, gym, 
etc. Je had ook verschillende lokalen. We hadden ook pauze en 
in die pauze was een schooloptreden. Er waren ook 2 
verschillende gebouwen. Het ene gebouw was voor de 
onderbouw en het andere gebouw was voor de bovenbouw. Je 
voelt dan ook dat het een veel grotere school is dan waar we nu 
op zitten dus het is best spannend het eerste jaar op de 
middelbare. We hebben nu Gennep, Metameer Boxmeer en 
Elzendaal Boxmeer gezien. Heel veel kinderen vonden het ook 
leuk. 
En toen het afgelopen was moesten we ons verzamelen bij een soort bankje en toen gingen we weer naar school.  
          
Groetjes Marco 
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