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Wist u dat?  
- Het jaar 2017 er al weer bijna opzit? 

- Het al weer even geleden is, maar dat we 

een supergezellig sinterklaasfeest hebben 

gehad? 

- Het vorige week wel heel spannend was of 

alle busjes wel op tijd zouden komen door 

de sneeuw? 

- Juf Tanja uit groep 1C ziek is en dat ze nog 

tijd nodig heeft om weer te komen werken.  

- Juf Demi de taken van juf Tanja heeft 

overgenomen? 

- We vanaf januari 2018 een rookvrije 

school zijn? 

- De 5 supergave 

mountainbikes binnen zijn 

voor de sportmorgen? 

- We dit jaar niet naar de 

Alpe d’Huez gaan, maar dat we bezig zijn 

om in schooljaar 2018-2019 talentkampen 

(inclusief Alpe d’Huez)voor alle leerlingen 

te organiseren? 

- We dit allemaal heel graag willen zodat alle 

leerlingen een succeservaring kunnen 

hebben? 

- Leerlingen het fijne kerstdiner van vorig 

jaar missen(was ook erg gezellig)? 

- We dit schooljaar met Pasen een samenzijn 

organiseren en dit heel spectaculair 

beloofd te worden? 

- Juf Esther ons heeft verlaten voor een 

nieuwe uitdaging, maar dat juf Nelleke er 

voor is terug gekomen? 

- Juf Nelleke het al erg naar haar zin heeft 

op de Spanker? 

- We daar erg blij mee zijn? 

- We in groep 1C een nieuwe leerling hebben 

en haar naam Dagmara is? 

- We vanaf januari 2018 weer een nieuwe 

leerling verwelkomen met de naam Hielke? 

- We deze leerlingen heel veel succes 

wensen!   

 

Nieuwsbrief 

 

 

 
 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe dag,  

Vol beloften, vol met dromen.  

Vol verwachtingen, vol plannen,  

die je uit wilt laten komen.  

 

Een nieuw jaar word je gegeven  

als een druppel in de tijd.  

Schitterend in ’t eerste zonlicht, een 

lichtstraal van de eeuwigheid.  

 

Mooie dromen mogen worden  

tot een echte werkelijkheid.  

En verwachtingsvolle plannen  

tot een baken in de tijd.  

 

Wie zijn dromen mag vervullen, 

daarvoor kracht en wijsheid krijgt, 

weet dat elke dag een gift is.  

Jaar na jaar, in eeuwigheid.  

 

 

Chris Lindhout 

 

 

 

22-12-2017 
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Nieuws uit 1B 

Groep 1B vertelt over praktijkvakken, van Joey 

 

Groen welke dag heb je les maandag hoe laat 

beging de les 10:30 en wanner eindigt de les 

11:50  

planten verzorg  

gras maaien  

bladeren blazen  

takken klein maken 

 

Techniek welke dag heb je les dinsdag hoe laat 

beging de les 10:30 en wanner eindigt de les 

11:50  

Fiets repareren  

Band plakken 

Fietsband oppompen 

Gereedschap benoemen 

 

Catering welke dag heb je les dinsdag hoe laat 

beging de les 10:30 en wanner eindigt de les 

11:50  

koken en bakken 

handen wassen (persoonlijke hygiëne) 

afwassen 

snijden 

ei bakken 

broodjes klaarmaken 

Schoonmaak welke dag heb je les maandag hoe 

laat beging de les 10:30 en wanner eindigt de les 

11:30  

ramen zemen en schoonmaken met glassex 

vloer vegen 

tafels en stoelen schoonmaken 

 

Handel en verkoop welke heb je les donderdag 

hoe laat beging de les 10:30 en wanner eindigt de 

les 12:00 

vloer vegen 

kopiëren 

perforeren (gaatjes maken) 

afval scheiden 

 

Aan het einde van de les vul je een special papier  

in, en het heet ontwikkelformulier je verzamelt 

bewijzen over vaardigheden. Je moet ook jezelf 

beoordelen en de juf of 

meester doet dat ook. Als 

het goed is gegaan wordt 

het afgetekend in de map 

en op de computer. 

 

Nieuws uit 2A  

Als ik de klas rondkijk zie ik allemaal lege stoelen. 

De leerlingen zijn naar huis. Het is rustig. Maar 

tegelijk zie ik ook een prachtige kerstboom met 

allemaal mooie beertjes en lichtjes. Het ziet er erg 

gezellig uit. Ik zie ook dat we nog heel hard aan 

het werk zijn voor de kerst. We gaan lekker 

knutselen en maken het op die manier heel 

gezellig in de klas. Ook luisteren we naar de 

verhalen uit de Bijbel die over het kerstfeest 

gaan. We hebben het verhaal van de geboorte 

van Johannes de Doper al gehoord en ook van de 

aankondiging van de geboorte van Jezus. Wat 

prachtig is dat. Ook kijken we een musical over de 

geboorte van Jezus. Die musical heet “de vervulde 

profetie”, juf Marjan speelt hierin een rol. De 

leerlingen genieten ervan. 

 

Staken 

Twee keer hebben we nu gestaakt. Twee keer op 

een dag dat de leerlingen stage hadden. Voor 

degene die naar stage wilden en konden was het 

niet anders dan anders. Anderen hebben een 

extra dagje thuis doorgebracht. We hopen dat het 

echt gaat helpen. We zijn benieuwd. 

 

Verjaardagen 

Tjonge jonge, wat hebben wij veel verjaardagen 

gevierd de afgelopen tijd. De halve klas is in 

oktober en november jarig. Elke week was het 

feest. Ook een paar juffen deden nog gezellig 

mee. Zij werden ook weer een jaartje ouder. Elke 

keer kwamen er weer cadeautjes en kaarten uit 

de tassen op de jarigen blij mee te maken. Echt 

leuk om te zien dat de leerlingen en de ouders zo 

met elkaar meeleven. Dank jullie wel.  De 

Volgende jarige is Suus.  Zij wordt dan 18 jaar. 

Tijd om binnenkort ook van school af te gaan. 

Daar hoort u dan nog meer over.  

 

Stage 

De leerlingen die stage lopen hebben allemaal hun 

eigen mooie plek gevonden. Na 4 maanden 

hebben we het idee dat iedereen nu echt goed zit. 

De juffen zijn al een aantal keren op bezoek 

geweest en we zien dat het mooi gaat. Als we op 

woensdag het stagerondje doen, dan zien we dat 

ze trots zijn op hun werk. Geweldig.!!! 

 

Sinterklaas 

Het was echt heel gezellig in de klas tijdens het 

sinterklaasfeest. De leerlingen hadden allemaal 

een prachtig cadeau uitgezocht. Ze gingen het zelf 
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inpakken en daarna tijdens het echte 

sinterklaasfeest weer uitpakken. En weet je, ze 

waren allemaal heel blij met hun cadeau. Zwarte 

Piet had er nog een prachtig gedicht bij 

geschreven. We hebben lekker gesnoept en een 

leuke dag gehad.  

 

Kerstviering 

Dit jaar geen kerstviering met de ouders. We 

doen dit samen met de leerlingen in de klas. Ook 

lekker knus. We gaan samen eten. Dat wordt vast 

heel lekker en gezellig. Dit jaar hopen we samen 

met de ouders het paasfeest te vieren. U krijgt 

hiervoor nog een uitnodiging, maar dat duurt nog 

even. 

 

Kerstvakantie 

Als alle spullen van het kerstfeest weer opgeruimd 

zijn, alle ballen weer in de doos en de boom weer 

op zijn plek, dan kunnen we kerstvakantie 

houden. Twee weken lekker uitslapen, lekker 

thuis zijn en gewoon doen waar je zelf zin in hebt. 

Geniet er allemaal maar lekker van. 

Als juffen wensen we jullie allemaal fijne 

feestdagen en een heel fijn en gelukkig nieuwjaar. 

Allemaal tot 8 januari 2018 

Nieuws uit 1C 

Van Thimo 

We hadden op school het sinterklaasfeest. We 

kregen allemaal een mooie surprise. Ik kreeg een 

gereedschapskist met lijm, papier en een pen 

erin. Ik vond de surprise van het voetbalveld ook 

mooi. Die had Jordy gemaakt. Ik had een surprise 

van Ajax gemaakt.  

 

Meester Bart en juf Demi hebben hun kerstcadeau 

van school gedeeld met de leerlingen uit groep 

1C. Dat was smullen. 

 

 

Sneeuwpret 

Vorige week genoten de leerlingen van 2A en 2B 

zichtbaar van alle sneeuw die er lag tijdens de 

pauze. Sneeuwpoppen werden gemaakt en 

sneeuwballen werden heen en weer gegooid. 

Nieuws uit 2B 

Voor deze nieuwsbrief laten we u meelezen met 

het woensdagmorgen programma van 2B. 

De ochtend begint al gelijk heel sportief! Een 

kleine groep leerlingen volgt de judo lessen van 

Meester Marcel. Het is te zien dat deze leerlingen 

dit al veel vaker hebben gedaan. Een andere 

groep gaat mountainbiken. Inmiddels zijn er een 

aantal mountainbikes op school die daarvoor 

kunnen worden gebruikt. Misschien wordt er 

alvast geoefend voor de toekomstige beklimming 

van de  Alpe d’Huez. Er zijn leerlingen die 

voetballen in de pannakooi. Er wordt 3 tegen 3 of 

1 tegen 1 gespeeld en de teams wisselen 

regelmatig. Iedereen is enthousiast. Toen er veel 

sneeuw in de pannakooi lag hebben de teams alle 

sneeuw weggeschept om het veld speelklaar te 

krijgen. Alles voor een potje panna. In de keuken 

wordt ook hard gewerkt. Onder leiding van Ben 

worden de heerlijkste gerechten gemaakt. Na een 

uur wordt er gewisseld. Leerlingen hebben 

opnieuw een vak gekozen. Werken aan de 

schildertechnieken in het atelier, zingen en met 

instrumenten werken bij muziek, 

Ontspanningsoefeningen bij yoga of panna 

voetbal. Het tweede deel van de ochtend wordt er 

gewerkt aan actuele thema’s : bijvoorbeeld over 

samenwerken, de multiculturele samenleving en 

veiligheid en privacy. Aan het eind van de ochtend  

werken de leerlingen zelfstandig aan een zelf 

gekozen vak : Bijvoorbeeld Nederlands, Engels, 

Wiskunde, een werkstuk maken. 

Matthijs, Ferdane en Roy zijn op woensdagmorgen 

naar hun stage en kunnen de lessen niet volgen. 

Thomas vB heeft voor het werken in de keuken 

gekozen. Zo kan hij naast zijn stage bij het 

Posthuus en het praktijkvak catering nog meer 

leren over koken. 

Maurice kiest voor voetbal in de pannakooi. 

Maurice kan ook heel goed omgaan met de 

sneeuwschuiver. 
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Bianca is fan van schilderen en heeft al veel mooie 

schilderijen gemaakt.  

Desiree heeft gekozen om naar de judo te gaan. 

Daar oefent zij stevige heupworpen. 

Danny komt helemaal tot rust in de les 

ontspanning. Hij gaat met plezier naar yoga. 

André voetbalt het liefst in de pannakooi. Hij laat 

goede skills zien en scoort ook regelmatig.  

Annemieke heeft voor mountainbiken gekozen. 

Hoewel er nog niet echt gefietst is, heeft 

Annemieke er wel heel veel zin in. 

Ook Thomas K is te vinden in de pannakooi. Hij 

speelt fair en scoort ook! 

Mike houdt van judo. Hij gaat regelmatig de strijd 

aan met meester Marcel. 

Melissa maakt mooie schilderijen in het atelier en 

is dan ook maatje voor een andere leerling. 

Gerwin gaat voor mountainbiken. Ook om alvast 

te oefenen voor de beklimming van de Alpe d’ 

Huez 

Zo heeft u een beeld van een gewone 

woensdagmorgen in 2B. Er wordt door de 

leerlingen hard gewerkt!  Tijd voor vakantie!  Veel 

plezier! 

Team 2B 

Nieuws uit 1A 

Sinds de herfstvakantie hebben we alweer veel 

meegemaakt met elkaar. Zo namen we kort na de 

vakantie afscheid van juf Esther, die na een hele 

lange tijd gewerkt te hebben op 'De Spanker' nu 

aan de slag gaat op een andere school. Tussen de 

middag trakteerde ze op patat met bitterballen, 

daarna was het tijd voor cadeaus en een mooi 

aandenken. Samen met alle leerlingen is er een 

prachtig symbolisch cadeau voor haar gemaakt, 

waar ze erg blij mee was.  

Kort voor haar afscheid is juf Nelleke al een aantal 

dagdelen op school geweest om de leerlingen te 

leren kennen en andersom. Inmiddels werk ik al 

een aantal weken met veel plezier op de groep. 

Voor de meeste leerlingen ben ik nog wel een 

bekend gezicht, omdat ik ze in de klas heb gehad 

op 'De Schakel', of op 'Prisma'.  

Natuurlijk vierden we deze maand ook sinterklaas 

in de klas, werkten we aan het nieuwe thema 

'wonen' en leven we toe naar de kerst. We 

wensen iedereen een fijne vakantie, goede 

feestdagen en we zien iedereen graag in januari 

weer terug!  

 

 
 

 

 

 

 

Special Heroes   

Het waren net acrobaten de leerlingen van 1B en 

1C. Er werden sprongen over kasten gemaakt, 

van hoge kasten afgesprongen, salto’s gemaakt 

etc. Onder leiding van een professionele 

freerunner gingen de leerlingen oefenen hoe je 

over verschillende obstakels moet komen. Dit was 

voor sommige een hele uitdagen en er waren 

verschillende leerlingen die hun grenzen hebben 

verlegd. 

Mocht uw kind het leuk hebben gevonden en nog 

het free runnen nog eens wil proberen, dan kan 

dat bij RK DOS in Kampen.  
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Mocht u hulp nodig hebben bij het zoeken naar 

een sport voor uw kind, ik wil u daar graag bij 

helpen. r.vandekamp@sokampen.nl   

 

Praktijkvakken 
Keukennieuws 
 

Maandag, een dag in de keuken… 

Vanochtend om half 9 kwamen Gerwin en Ferdane 

de keuken binnen om te overleggen wat ze 

vandaag zouden gaan koken. Elke maandag is er 

een tweetal leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig 

aan het koken: ze kiezen wat ze willen maken, 

doen de boodschappen en zorgen ervoor (met wat 

hulp op afstand) dat er om 12 uur een 

volwaardige maaltijd gegeten kan worden. 

Vandaag kozen ze voor: gebakken aardappelen, 

sperziebonen en een kipburger, ze hebben er 

heerlijk van gegeten! 

 
Melissa, Thomas en Danny kwamen in de keuken 

na de dagopening in hun eigen groep. Zij zijn er 

elke maandag en zorgen ervoor dat er broodjes 

worden gemaakt voor de leerlingen van de 

bovenbouw. Vandaag was er keuze uit een 

broodje kroket of een broodje frikandel (traditie 

voor de vakantie). Naast het broodje kregen de 

leerlingen een bakje vers gesneden fruit bij hun 

bestelling. Telkens weer een flinke klus, maar wel 

gezond én lekker! Ook moest er een grote pan 

soep worden gemaakt, een bestelling voor het 

Prisma. Normaal hebben we wel tijd over voor het 

oefenen van allerlei vaardigheden, maar daar was 

deze ochtend geen gelegenheid meer voor. Na de 

middag waren we druk met opruimen, afwassen 

en het invullen van de mappen. We hebben 

samen de vaardigheden bekeken die we 

vanochtend hebben gedaan. 

 

Om half 2 komen er op maandag leerlingen uit 1a 

in de keuken, zij oefenen allerlei basistechnieken 

zoals brood smeren en vervolgens snijden en 

schillen met een dunschiller. Vanmiddag stonden 

er gebakken aardappelen op het menu: we 

hebben ze geschild, gekookt en gebakken. 

Natuurlijk moest er ook worden afgewassen. De 

klas heeft heerlijk gesmuld van het eindresultaat. 

 
 

Ontspanningslessen  
 

In blok 2 zijn er weer nieuwe groepjes leerlingen 

gestart met de ontspanningslessen. De thema’s 

van de lessen van de afgelopen weken sluiten aan 

bij het winterseizoen.   

Zo werden de leerlingen rustig door het kijken 

naar een sneeuwbol met een sneeuwpop, hebben 

ze ademspelletjes gedaan met zachte 

sneeuwvlokjes, gingen ze rollen door de sneeuw, 

een klein sneeuwballetje van zichzelf maken, 

skiën en nog veel meer!  

Tijdens de Kerstles leerden de leerlingen staan als 

een kerstboom nadat ze deze in het bos hadden 

omgehakt, liggen als een ster, rollen als een 

kerstbal en deden ze kerstdieren na.  

De les sluiten we altijd af met een droomavontuur 

waarbij de leerlingen luisteren naar een verhaal 

over het thema van de les. Het is ontzettend knap 

dat de leerlingen dan een poos helemaal stil 

liggen of zitten!    

 

 

Atelier 
In het atelier hebben we geschilderd naar 

aanleiding van het lied: "zie de maan schijnt door 

de bomen". 

Dat werd dus bomen schilderen. We hebben 

gekozen voor berkenbomen, om de grillige ruwe 

structuur van de schors. Deze keer hebben we de 

mailto:r.vandekamp@sokampen.nl
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verf aangebracht met een houtje, dit leverde 

verrassende resultaten op.  

 
 

Techniek 
Binnen techniek hebben we verschillende 

onderdelen.  

Deze periode zijn we aan de slag geweest met de 

deelleerlijn houtbewerking. 

Onder houtbewerking valt gereedschap hanteren, 

zagen, schuren en verbindingen maken. 

Door deze verschillende technieken te gebruiken 

kunnen we echt leuke werkstukken maken. 

Zo hebben de sommige leerlingen huisjes gezaagd 

en daar hun huisnummer op gemaakt, anderen 

hebben een draak gezaagd waarmee je papier 

kunt oppakken en ook hebben sommige leerlingen 

een knikkerplank gemaakt.  

Iedereen was enthousiast en vaak verrast door 

wat ze zelf allemaal gemaakt hadden. 

Soms was iets wel wat moeilijker dan 

gedacht……want hoe heet dat gereedschap ook al 

weer en waarom kan ik niet mooi recht 

zagen……of dat lukt mij niet hoor……. 

Maar het resultaat mocht er altijd wel wezen. 

 
  

 

 
 

 

VAKANTIES & ROOSTER VRIJE DAGEN 

 

Kerstvakantie        25-12-17 tm 5-1-18 
Leerlingen weer naar school om 8.30u     8-1-2018 
Studiedag (leerlingen vrij)      12 januari 

Halfjaarlijksebespreking  
(alleen 1A,1B,1C leerlingen vrij)      19 januari 

Studiedag (leerlingen vrij)      23 februari 
Oudernieuwsbrief        23 februari 
Voorjaarsvakantie         26-2-18 tm 2-3-18 

 

We wensen je een fijne kerstvakantie toe! 


