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Wist u dat………………………………….. 
 

- Juf Younice is bevallen van een zoon 

- wij heel blij voor haar zijn 

- Wij donderdag 22 december onze kerstviering vieren 

- de kinderen dan om 12 uur vrij zijn en om 16.30 uur weer op school verwacht worden 

- de kinderen op vrijdag 23 december om 12.00 uur vakantie krijgen 

 

 

Geboorte Bodi 

Wij mogen u vertellen dat juf Younice afgelopen dinsdag is bevallen 

van een gezonde zoon. Het was iets eerder dan gepland maar alles is 

goed gegaan. Zijn naam is Bodi en weegt bijna 6 pond (2985 gram) en 

hij is 48 cm lang.  

Wij wensen moeder en zoon veel geluk en gezondheid toe. 

 

 

 

 

EU-fruit 

Aanstaande week krijgen de kinderen op dinsdag een stuk watermeloen, op woensdag een 

sinaasappel en op donderdag een peer.  

 

Ziekte 

We zien de laatste weken dat er erg veel zieke kinderen zijn. Dat is ook wel logisch met al die 

weersveranderingen en de kinderen hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook weinig 

weerstand opgebouwd. Er lijken geen corona gevallen bij te zitten, maar wilt u wel blijven 

testen. We horen toch ook wel weer veel mensen met Corona klachten.  

Ook bij de leerkrachten is er veel sprake van griepklachten. En onze ervaring is ook dat het erg 

lang duurt. We hebben de klassen nog elke dag kunnen bezetten al zijn er weinig  invallers 

beschikbaar. We zullen proberen om de veranderingen in de klas via de Parro door te geven 

zodat u uw kind(eren) kunt voorbereiden. (Als er een dus leerkracht invalt doen we dat niet 

altijd. Deze zijn bekend bij de kinderen en is de verandering niet zo groot) 
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Adventvieringen 

  
We hebben al twee adventvieringen mogen vieren. Maandag vieren we de derde en 

donderdagmorgen de vierde advent.  

Het is heel gezellig om advent weer samen met de hele school in de hal te mogen vieren. Alle 

groepen doen eraan mee.  Aanstaande maandag is groep ¾ aan de beurt.  

 

Belang van de tafels van vermenigvuldiging 

Op school zijn we veel bezig met het inoefenen van de tafels en ook aan ouders wordt 

gevraagd om thuis met de kinderen tafels te blijven oefenen. Maar waarom zijn de tafels van 

vermenigvuldiging zo belangrijk? 

De tafels van vermenigvuldiging vormen de basis voor vrijwel alle rekenhandelingen in de 

bovenbouw zoals;  

• deelsommen 

• rekenen met breuken, procenten en kommagetallen 

• vermenigvuldigen van grote getallen 

• rekenen met maten en gewichten 

• verhoudingstabellen 

Bij het (leren) rekenen moeten kinderen veel informatie voor een korte tijd opslaan en 

bewerken, dat gebeurt in het werkgeheugen. Je kunt je voorstellen dat als je werkgeheugen 

vol zit doordat je lang moeten nadenken over een tafel, er weinig ruimte meer is voor het 

toepassen van de strategie die eigenlijk nodig is voor het oplossen van de som.  

Het kennen van de tafels betekent dus dat een kind meer energie kan steken in het aanleren en 

gebruiken van andere strategieën.  
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Boomband 

Vandaag heeft de Boomband een concert gegeven voor de ouders. We wilden het graag buiten 

doen, maar daar was het vandaag te koud voor. Daarom ruimte gemaakt op het leerplein. 

Groep 6, 7 en 8 lieten horen wat ze de afgelopen weken geleerd hebben. Er waren 5 

muzikanten van de drumfanfare Martinus erbij gekomen om mee te spelen. Dat was voor de 

kinderen wel erg leuk. Er waren heel veel ouders en opa’s en oma’s om te luisteren en te 

kijken. Dat was niet voor niets want de kinderen speelden prachtig. De kinderen van groep 6 

hebben pas 3 maanden geleden hun instrument gekregen en het klonk nu al heel goed. Maar 

ook de kinderen van groep 7 en 8 lieten horen waarvoor ze zolang geoefend hebben. We zijn 

echt heel trots op alle kinderen en danken de ouders dat ze in zo grote getale zijn gekomen.  

 

Activiteiten in de Kerstvakantie 

In de kerstvakantie heeft Welcom via de combinatiefunctionaris 2 activiteiten gepland: op 

woensdag 4 januari gaan ze lasergamen met de leeftijd 6 t/m 12 en disco gymmen met de 

leeftijd 4 t/m 6. U kunt de kinderen opgeven via Sjors Sportief. 

In de bijlage vindt u er meer over.   

 

Gezinsmaatjes 

In de bijlage zit een kerstgroet van Gezinsmaatjes. Met deze kerstkaart willen zij de kinderen uit 

Montferland en hun gezin enerzijds natuurlijk fijne feestdagen wensen, maar anderzijds willen 

zij ook aandacht vragen voor gezinnen die misschien niet zo’n onbezorgde kerst hebben. 

Kijkt u er even naar en kijkt u of u iets kan doen? 

 

Driekoningenviering 8 januari Gabriel parochie  

Op 8 januari viert de parochie H. Gabriël de Driekoningenviering in Wehl. U bent van harte 

uitgenodigd om met de kinderen dit te komen vieren in het Koningin Beatrix Centrum in Wehl. 

In de bijlage vindt u meer informatie. 
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Korte toelichting bij de foto’s: 

 

Foto 1: Dit is de vuilnisbeld naast de school in Ebo Town 

Foto 2: Dit is een lokaal van het schooltje in Ebo Town. Hier zitten 39 kleuters 

Foto 3: Dit is een pindafabrikje. Hier wordt o.a. pindakaas gemaakt.  

Foto 4: Dit is een aantal kinderen op het “plein” van het schooltje in Naneto  

Foto 5: In het lokaal in Naneto 

Foto 6: Een broer komt samen met zijn kleine broertje zijn zusje ophalen van school 

Foto 7: De moeders staan eten (rijst) klaar te maken 

Foto 8: De gieren staan te wachten of er straks wat over blijft 

Foto 9: onderweg naar Njaba Kunda staan de dames fruit te verkopen 

Foto 10: Een mangroven meertje 

Foto 11: een aantal vissersschepen bij de haven 

Foto 12: een Baobap boom. De vruchten zijn erg nuttig, daar wordt van alles van gemaakt 


