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       januari 

Wist u dat…. 
...... de leerkrachten van groep 1/2 in week 5 (27–31 januari) de ontwikkeling van de kinderen a.d.h.v.         
         observatie KIJK! met de ouders willen bespreken. In week 3 zullen de intekenlijsten hiervoor opengezet worden.  
…….. in januari weer alle infodagen en open dagen voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden voor ouders en   
         leerlingen van groep 7/8. 
 

Welkom  
Deze maand komen Malou Janssen (juf Anne) en Morris Thomassen (juf Willy en Marjolein) als 
nieuwe kleuters binnen. Verder begint Yuri  Pereira Gonçalves  na de kerstvakantie in groep 7 bij 
juf Tineke. Yuri is onlangs geïmmigreerd vanuit Brazilië en verhuisd naar Siebengewald.                                                  

 

Jarig 
Deze maand zijn juf Marianne (05-01) en juf Marloes (28-01) jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag gewenst!       
 

Afscheidswoordje  

Hoi allemaal, 
Mijn stageperiode op basisschool 't Kendelke zit erop. Op vrijdag 20 december ga ik afscheid nemen van groep 8. Ik 
wil graag alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne tijd die ik hier op school heb gehad. Ik heb een leerzame 
periode gehad en ben nu klaar om het onderwijs in te gaan. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020. 
 
Groetjes, Marloes Holtermans 

 

 

Gezond 2020 

Zoals u weet, hebben wij op dinsdag en donderdag “gruitendagen” op school. De kinderen 
nemen dan voor in de kleine pauze een stuk groente of fruit mee naar school. Wij als school 
vinden het erg belangrijk dat de kinderen leren met gezonde voeding bezig te zijn. Daarom 
zullen wij vanaf het nieuwe jaar niet 2 dagen per week, maar 5 dagen per week “gruitendagen” 
invoeren. Dat betekent dus dat de kinderen iedere dag een stukje groente of fruit meenemen 
voor in de kleine pauze (10.15 uur). 
Een gezonde boterham is ook prima. Wat betreft het drinken adviseren wij water of melk.   
 

Onderwijsstaking 

Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er in het nieuwe jaar wederom een onderwijsstaking aan zit te 
komen. Enkele onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot een tweedaagse staking op donderdag 30 en 
vrijdag 31 januari 2020. Inzet van de actie wordt het verkrijgen van structureel extra geld voor het onderwijs. Op de 
scholen van Lijn 83 wordt momenteel geïnventariseerd welke collega’s voornemens zijn te staken. Na de 
kerstvakantie zullen wij u over de staking en de invulling op onze school berichten. 
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Sinterklaasfeest op ’t Kendelke 
Donderdag 5 december stonden we met alle kinderen buiten te wachten op de Sint. De 
muziek schalde uit de boxen en de kinderen zongen mee. Er was echter geen Sint of Piet te 
bekennen.  
Ondertussen kreeg iedereen het toch wel een beetje koud. Maar geen nood, de 3 stagiairs 
namen het over en gaven een super leuke warming-up. De kinderen, juffen en meesters 

hebben allemaal enthousiast mee gedaan. Na dit opwarmertje vroeg meester Mike of iemand Sinterklaas nu toch al 
gezien had want het duurde toch wel lang voordat hij kwam. En jawel hoor, een minuutje later stond er een Piet 
naast meester Mike. Die vertelde dat Sinterklaas zich verslapen had. Maar dat was nog niet alles. Hij had onderweg 
ook nog een kapotte band gekregen. 
Het zat Sinterklaas ook echt niet mee deze 5 december. 
Dan maar een spel spelen. Meester Mike stelde  enkele vragen en de kinderen moesten naar de juf rennen waarvan 
zij dachten dat het goede antwoord was. Weer een warming-up dus. 
Maar eindelijk toen we nog een lied hadden gezongen kwam er een voertuig de bocht om, een huifkar. Daar was de 
Sint dan eindelijk met nog enkele Pieten.  Na een welkomstwoord hebben alle kinderen samen enthousiast Skippy 
Bal gedanst.  
Toen was het tijd voor de Sint om naar binnen te gaan. In het Pietenhuis las hij een verhaal voor aan groep 1 t/m 4, 
maar ook aan de kinderen van KDV.  Wat gezellig allemaal.  
Iedereen vertrok naar zijn/haar eigen klas en Sinterklaas kwam dan deze ochtend een bezoekje in de klas brengen. 
Om 12.00 uur stond de opa van Milou weer met de tractor en huifkar te wachten, zodat hij Sinterklaas weer naar  
een andere plaats kon brengen. Het was een super leuke dag voor iedereen.  
 

Oproep luizenscreening 

Zoals bekend,  vindt er 5x per schooljaar een luizenscreening plaats en wel op iedere 
maandag na een vakantie.  
Dit gebeurt nu door een kleine groep ouders, maar het zou erg prettig zijn als er meer 
mensen zouden willen helpen.  
Wilt u mee komen helpen, laat u het dan weten. Stuur een bericht naar juffrouw Nicole, 
n.hendriks@lijn83po.nl. 

 
Namens alle kinderen en leerkrachten bedankt. 
 
 

Opbrengst Jantje Beton 

 
Onlangs heeft groep 5/6 loten verkocht voor Jantje Beton. De opbrengst was € 555,-- waarvan de 
helft ten goede komt aan onze school (opknappen schoolplein). Zo hebben de kinderen toch het 
mooie bedrag van € 277,50 bij elkaar verdiend. Een dikke pluim hiervoor! 

mailto:n.hendriks@lijn83po.nl
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Spreekuur Angelique Hermens 
Met ingang van het nieuwe jaar zal Angelique Hermens, preventiemedewerker jeugd en consulent jeugdzorg, nog 
maar 1x per maand spreekuur houden bij ons op school en wel op de tweede maandag van de maand van 
13.00 – 14.00 uur.  
Angelique is telefonisch bereikbaar op 06-40789456 en kan  -na overleg en indien gewenst- ook op huisbezoek gaan 
bij ouders.  
 

Nieuwe kerstverlichting met dank aan Stichting Zevenwouden 

Namens iedereen op school willen wij Stichting Zevenwouden heel hartelijk bedanken voor 
hun donatie, waarmee we onze nieuwe kerstverlichting bekostigd  hebben. De school ziet 
er weer prachtig en sfeervol uit met nieuwe  kerstverlichting in alle klaslokalen en gangen. 
We willen natuurlijk ook de ouders van de WOK heel hartelijk bedanken. Zij hebben ook dit 
jaar de gangen weer prachtig versierd en ervoor gezorgd dat  stichting Zevenwouden onze 
nieuwe kerstverlichting heeft gesponsord.  
Daarom nogmaals onze dank voor Stichting Zevenwouden en de WOK (Werkgroep Ouders 
Kendelke): 
 
Hartelijk dank namens alle kinderen en het team van basisschool ’t Kendelke.   
 

 

Kerstmusical 2019 
Dit jaar stond de kerstmusical met de gehele school weer op het 
programma. Op dinsdag 17 december was het zover; de voorstelling in 
de kerk.  
De rode loper lag uit en de bezoekers kwamen naar binnen. De fanfare 
zat er klaar voor, terwijl de spanning bij de kinderen steeg. Wat hadden 
ze hard geoefend voor deze avond en wat hadden ze er zin in om het 
aan het publiek te laten zien. Om 19.00u startte de musical met een 
tekst op de melodie van Mamma Mia (ABBA) gespeeld door de fanfare. 
De kop was er af en de spanning verdween. Al snel kwamen de Engeltjes 
van groep 1-2A het podium. Later volgende alle andere groepen. Van 
een pantomime (groep 5-6) tot aan een geluidentoneelspel (groep 8). 
Ook kwam er een dansgroep (groep 4) voorbij, werd er muziek gemaakt door een boerenkapel (groep 1-2B) en werd 
er een gedichtje over oom Jan verteld (groep 3).  
Groep 7 vertolkte de hoofdrollen in de musical “De kinderen van kerstman”. Een musical waarbij de kerstman niet 
naar Nederland mocht komen van zijn vrouw, zij wilde namelijk kerstmis vieren met haar man. Daarom werden de 
kinderen van de kerstman gestuurd, maar dit verliep natuurlijk niet vlekkeloos. De helft van de groep verdwaalde en 
wist niet hoe ze bij de kerstcentrale moesten komen. Gelukkig kwamen ze bij een boer en boerin uit en die wisten de 
kinderen naar de kerstcentrale te brengen. Eind goed, al goed.  
Het was een super mooie avond. Het publiek, de kinderen, de fanfare, drumband en het team hebben genoten van 
deze mooie avond. We kijken er met veel plezier op terug!  
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Tot slot  

 
 
 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers : 
 

 
 
 
 

Fijne vakantie en tot ziens in 2020! 


