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22 november 2019 

Jarigen de komende weken: 

29-11 Jessey (gr. 5), 30-11 Lyana (gr. 4), 03-12 Anna (gr. 3), 04-12 Ismeta (gr. 1/2B),  

08-12 Gianni (gr. 1/2B), 08-12 Shiloh (gr. 4), 08-12 Tijme (gr. 6) en 17-12 Hannah (gr. 4) 

Gefeliciteerd allemaal  

Kalender 

26 & 28-11 Rapport gesprekken  

 gr. 3-7 

04-12 Sinterklaas op school 

06-12 VRIJ gr. 1-8 - Studiedag 

18-12 Kerstavond 
 

Volgende Teugeljournaal 

20 december 2019 

TEAM  
TOESTEMMINGSFORMULIER AVG 
In verband met de nieuwe AVG-wet hebben alle  

ouders al eerder een "Toestemmingsformulier beeld-

materiaal" ingevuld voor hun kind.  

Het is niet nodig voor iedereen om dit formulier ieder 

jaar opnieuw in te vullen, maar wilt u terugkomen op 

eerdere keuzes dan mag dat altijd. Vraag dan een 

nieuw formulier aan bij de leerkracht van uw kind.  

Ontvangen we niets, dan blijft uw eerste keuze staan. 

AANKONDIGING SCHOOLFOTOGRAAF 

In het jaaroverzicht wat u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen ont-

brak de  

schoolfotograaf. Deze komt op woensdag 8 april naar De Teugelaar toe. 

Wij zullen via klasbord deze aankondiging voor die tijd herhalen. 

 

LEERLINGENRAAD 
Hallo allemaal, wij zijn van de leerlingenraad. Onze namen zijn: Jesse & Quinty. 

En de reden dat wij bij de leerlingenraad wilden is omdat ik (Jesse) iets wil 

doen voor de school en veranderen en Quinty omdat het haar leuk leek. Ik 

ben Jesse en ik houd van gamen en mijn lievelings eten is friet. En ik ben Quinty 

en ik houd ook van gamen, maar ik vind voetballen ook heel leuk.  

Mijn lievelings eten is gyros en inktvis. (Dat is Grieks eten.) En we hebben een 

idee-box, daar kun je je ideeën in kwijt en de goede ideeën vertellen we  

tegen de directrice jufvrouw Tanja. Groetjes Jesse & Quinty 

 

ONTBIJTBOX / EN ANDERE FINANCIELE ONDERSTEUNING  
Mocht u door omstandigheden financiële ondersteuning nodig hebben dan 

kunt u via ons (Tanja van Dijk) informatie krijgen over bijvoorbeeld de ontbijt-

box. Dit is een initiatief vanuit de gemeente die zeven dagen per week een 

verantwoord ontbijt aan huis voor u kind(eren) levert.  

Het invullen van een aanmeldingsformulier is voldoende voor het krijgen van 

365 ontbijtjes per jaar.  

School heeft ook contacten met Stichting Leergeld en Jeugd-

fonds Sport & Cultuur en Sam&.  

Deze organisaties ondersteunen Schoolreisjes, sporten, muziekles,  

een verjaardag vieren of een dagje uit.  
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KERSTAVOND 

 

De voorbereidingen voor de gezellige kerstavond zijn weer begonnen.  

 

Het kerstdiner voor de kinderen is woensdag 18 december van 17:00 tot 18:00uur. Vanaf 18:00uur 

worden alle ouders verwacht om samen met hun kind(eren) de gezellige kerstmarkt te  

bezoeken. De leerkrachten ruimen in de groep op en bemannen de kerstkraampjes en kunnen 

daardoor niet meer op uw kind letten.  

 

Voor het diner is het de bedoeling dat ieder kind een gerechtje maakt. Alle gerechtjes samen 

zullen weer een heerlijk kerstdiner vormen.  

 

Tijdens de rapportgesprekken zal er een intekenlijst bij alle klassen liggen. Voor de groepen  

1 en 2 zal er een lijst op het prikbord in de gang hangen. Voor groep 8 zal deze in de klas liggen. 

 

Op de lijst kunt u aangeven welk gerechtje u met uw kind gaat maken. Maak niet teveel.  

Als iedereen genoeg maakt voor ongeveer 8 kinderen dan is er kerstdiner in overvloed. Het eten 

dat over is gaat net als vorig jaar naar de stichting Helpende Handjes, wilt u dit niet dan kan dat 

op de lijst aangegeven worden.  

 

Houdt u er rekening mee dat er op school geen opwarm mogelijkheden zijn.  

 

Een aantal dagen voor het kerstdiner zal op klasbord nog een overzichtje van alle gerechtjes 

komen. 

 

De ouderraad zal voor drinken zorgen. 

 

Na het kerstdiner zal de kerstmarkt vanaf 18:00uur geopend zijn, hier kunt u onder het genot van 

een drankje (gratis) samen met uw kind(eren) de zelfgemaakte knutsels bewonderen en kopen. 

De ouderraad zal een kraam bemannen met o.a. boeken voor de verkoop. Ook kunt u een 

mooie foto laten maken in bij het kerstlandschap. Verder zal DJ Johan  voor de muzikale omlijs-

ting zorgen en om 18:45uur is er een loterij. Buiten zal er een gezellige kerstsfeer zijn met vuur-

korven met toezicht, warme dranken en een kraampje met eten. Blaaskapel Dàzeikoe zal buiten 

voor de gezellige kerstmuziek zorgen. 

 

Alle opbrengsten van de Kerstmarkt zullen weer in de ouderraad pot gestopt worden, waarmee 

we weer leuke dingen kunnen organiseren voor uw kinderen. 

 

Wij hopen dat we er met uw hulp weer een gezellige avond van kunnen maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad, Werkgroep Kerst. 

 

 



GROEPEN  

NIEUWS UIT GROEP 1/2 

Bij ons in groep 1-2a is Muhamet gestart en in groep 1-2b is Chanella gestart.  

We wensen hun een fijne tijd op de Teugelaar.  

 

 

De afgelopen weken hebben we op  

donderdag ateliers gehad. De werkjes  

hiervan zijn te bewonderen op de gang bij 

de kleuters. Ook hebben we lekkere koekjes 

gebakken.  

 

 

  

 Bij ziekte graag bellen naar school.  
Liever niet mailen of appen. 

 

Mocht u verlof aan willen vragen, doe dit dan ruim voor de geplande data. U kunt de  

formulieren voor verlofaanvraag bij de leerkracht vragen.  

Deze ingevuld inleveren bij Tanja (directie). 

 

Voor het Sintatelier op 5 december zijn we nog op zoek naar 2 ouders die mee willen helpen.  

De inschrijflijst kunt u op het prikbord vinden. 

 

KINDERPRAAT  
Geschreven door Naouel uit groep 7 
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Geschreven door Indy uit groep 7 
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Geschreven door Mohammed uit groep 7 
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Geschreven door Emily uit groep 7 

Ateliers 2019 Monsters maken (geschreven door Sven uit groep 8) 
Hallo ik ben Sven en ik ga jullie vertellen over het atelier monsters maken, op 7, 14 en 21 nov.  

Waren de ateliers. 

Het atelier was bij juf Will in gr.5. De eerste keer maakte wij een naammonster en een tijdschrift-

monster. Het naammonster was een naam op een dubbelgevouwen blaadje dat blaadje moest 

je tegen het raam houden en met overtrekken op de andere kant, daarna kon je hem inkleuren. 

Het tijdschriftmonster werd gemaakt door allemaal stukken uit een tijdschrift te knippen  

[bijv. handen, benen, hoofden] en die op een blaadje te plakken. 

De tweede keer mochten wij kleien en een wc-rolmonster maken. 

We kregen eerst klei als je klaar was mocht je een kokermonster maken. 

De laatste keer is verven dat was leuk. 

 

Atelier spinnen web (geschreven door Melle uit groep 8) 

Hallo ik ben Melle ik heb het atelier spinnen web maken gedaan. eerst kregen 

we een spinnen web toen moesten we een knoop maken dat het wol vast zat 

en toen ging je met wol onder boven het stokje totdat het spinnenweb helemaal 

vol zat met wol als je eerste spinnen web klaar is mocht je kiezen of je nog een 

grote spinnen web kon maken of een klein spinnen web ik heb voor een kleine  

gekozen die had ik ook klaar de laatste les gingen we er een spin op maken als 

je die er op had zitten was je klaar dit was mijn atelier  



Ateliers 2019 dansen (geschreven door Bobbi uit groep 8) 

hallo ik ben Bobbi en ik ga jullie wat vertellen over de ateliers van het dansen. Op 7, 14 en 21 nov 

hebben we ateliers gehad. Onze juffrouw heette juf Mandy knipping die gaf ons dans les. We 

dansten op verschillende nummers: pa olivdarte, Krantenwijk en dichter bij je. We begonnen met 

een lekkere warming up in een kring. je mocht allemaal een pasje zeggen die we gingen doen. 

Als we lekker warm waren dan begonnen we met de dans. We gingen samen de pasjes beden-

ken die we in de dans gingen doen. Als we een stukje hadden gingen we die op de muziek 

doen. Als dat stukje goed ging gingen we weer verder met de dans. Als de dans af was gingen 

we hem een paar keer op muziek oefenen, omdat hij wel gelijk moest gaan. Toen de dans hele-

maal gelijk ging en we hadden nog tijd over. Gingen we Just dance doen op het digibord. Om 

twaalf uur moesten we allemaal weer terug naar de klas en waren de ateliers voorbij.  
 

Ateliers 2019 eifeltoren (geschreven door Juultje uit groep 8) 

Hallo ik ben Juultje ik heb met ateliers een eifeltoren gemaakt. En we kregen 

als eerst een plank met een stok erop die er aan vast was gelijmd. Maar je 

moest ook zelf nog drie planken er op lijmen. Toen moest je ijzeren stoken in 

die gaten doen die er in geboord waren. en dan moest je die ijzeren stoken 

ook lijmen. En als die ijzeren stoken hellemaal door de drie planken waren 

moest je aan de onder kant van de ijzeren stok buigen en als die ijzeren stok 

tegen de kurken stond moest je de ijzeren stok er tegen aan lijmen. Als je dat 

allemaal hebt gedaan dan ga je gebogen ijzeren stoken tegen de zijkant lij-

men en ook nog rechte kleine stoken er tegen aan lijmen. Maar als je dat alle-

maal hebt gedaan dan ga je de eifeltoren bespuiten met graffiti. 

 

 

Vraag van de dag: 

Hoeveel pieten heb jij geteld? 

Pagina 6 van 6 
Antwoord vraag van de dag: 9 pieten staan er in dit Teugeljournaal 


