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De kerstweek zit er op! De vakantie staat voor de deur. Wij kijken terug op een hele 
fijne week! We hebben genoten van onze leerlingen en van het samenzijn. De 

kerststukjes maken, het ontvangst 's ochtends met lichtjes en liedjes, de 
herdertjestocht, het bijkletsen met u als ouders; een week in het teken van 
samenzijn!  
Dit jaar hebben verschillende leerlingen extra kerststukjes gemaakt voor het 
wijkgebouw De Gong. Daar wordt op Tweede Kerstdag een samenzijn 

georganiseerd voor iedereen die wil aanschuiven. Aanmelden hoeft niet; u kunt zo 
binnenlopen. Onze leerlingen hebben met de kerststukjes gezorgd voor een extra 
feestelijke aankleding.  
 

Namens het gehele team van De Klankhof wil ik u een hele fijne Kerst wensen en 

veel liefde en leerzame momenten voor 2023!  

 
 

 

Baby nieuws 

Afgelopen week maakte juf Evelien bekend dat zij en haar man in juli een kindje 



verwachten. Wat zijn we blij voor juf Evelien en wensen haar een voorspoedige 

zwangerschap en veel straalmomentjes!  

Sinterklaas 
Voor het eerst in jaren hebben we Sinterklaas weer een warm welkom kunnen heten 
op het schoolplein met alle leerlingen van Sonate. Wat een feest!  
Sinterklaas heeft daarna zitting genomen in de speelzaal, waar alle leerlingen van 

groep 1 t/m 4 bij hem langs mochten komen. Samen dansen met de pieten en 
Sinterklaas had nog een cadeautje voor hen meegenomen.  
Groep 5 t/m 8 kregen bezoek van 2 pieten en hebben de ochtend gebruikt om de 
surprises uit te pakken. Wat een prachtige creaties met mooie gedichten.  
We kijken terug op een mooie dag met heel veel vrolijke gezichten!  

Gezonde lunchbox 
Tijdens de overblijf zien we met regelmaat leerlingen met een ongezonde lunch. 

Frikandelbroodjes of ander soort hartige broodjes, donuts of grote koeken.  
We willen u met klem vragen om de uw zoon/dochter een verantwoorde lunch mee 

te geven.  

Afval verminderen 
Als brede school, Sonate, produceren wij veel afval. Met alle partijen zijn wij aan het 

bekijken hoe we dit kunnen verminderen. Hoe minder afval, hoe beter het is voor 
het milieu en dus voor de toekomst van onze leerlingen.  
Een van de zaken waarop we kunnen besparen zijn de pakjes drinken.  Een 
drinkbeker is een goede uitkomst. U kunt deze thuis al vullen, maar de leerlingen 

mogen deze in de pauze ook zelf vullen aan de kraan op school. Helpt u ons mee?  
 
De Voorleeskoffer 
Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling. Het vergroot de 

woordenschat, helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren, vergoot de 
liefde voor (zelf) lezen, maar het prikkelt ook de nieuwsgierigheid en de fantasie van 
kinderen. Op school werken we met een grote schoolbibliotheek. Iedere week 

mogen de leerlingen van groep 1 t/m 8 hier boeken halen om te kunnen lezen in de 
klas.  
Daarnaast worden er in alle klassen activiteiten gedaan met (voor)leesboeken. Een 
van deze activiteiten is de voorleeskoffer in groep ½. De kleuter vult thuis de koffer 

met een voorleesboek en spulletjes over het boek. Op school mag de leerling 
vertellen over het boek en de spullen die hij/zij heeft meegenomen. De eerste 
boekbespreking! 

 

 

Belangrijke data 

2 januari Juf Daniëlle jarig 



 9 januari 
16 januari 

Nieuwjaarsopening 
GMR / RvT 

18 januari Juf Maartje jarig 

18 januari Klankk(h)offie 8:45 – 9:15; komt u ook koffiedrinken?  

23 januari GMR 

25 januari Start Nationale Voorleesdagen 

26 januari Poëziedag 

30 januari MR 

2 februari De nieuwe nieuwsbrief komt uit 

  

  

 


