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We wensen iedereen fijne kerstdagen
en een fijne vakantie toe!



 

Dankdag vieren op school
 

Op 3 november hebben we met elkaar dankdag gevierd. Het thema van deze dag was…
 

‘Dankend doorgaan’
Met rammelende magen, ondanks de dikke mist, fietsten de leerlingen met veel zin naar school. De IKC Juliana school
begon de ochtend met de nationale ontbijt dag.Op de menu stond: heerlijk vers brood van de bakker en lekkere thee.

Veel kinderen waren naar school gekomen in kleurrijke pyjama’s en onesies. De meesters en de juffen hebben
meegedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sfeer in de school was even anders. Het thema danken is een heel bijzonder thema.
De leerlingen hebben dankdag met vreugde gevierd. We hebben het gehad over Noach, stel je voor dat jij het zoontje

van Noach was (Sem) dat je vader je vertelt dat de aarde wordt overstroomd, nou ik denk dat je dan best wel gaat
schrikken, maar gelukkig heeft Noach een grote boot gebouwd. We mogen God danken dat de aarde nooit meer zal

worden overstroomd, maar we mogen God ook danken dat we eten hebben en naar school kunnen gaan. We mogen
God danken voor elke dag.

 
 
 

Dankdag

Op donderdag 14 oktober is groep 8 en op woensdag
13 oktober is is groep 7 naar Amsterdam geweest. Aan
het begin werden ze ingedeeld in groepjes van vijf en

elk groepje kreeg een gids. Het was een mooie en
interessante buurtwandeling. Er werd veel verteld over

de Jodenvervolging en de holocaust. Er werden ook
heel veel verhalen verteld. Het hoogtepunt was toch
wel het namenmonument. Iedereen mocht één of

meer steentjes neerleggen ter herdenking van de meer
dan honderdduizend Nederlandse slachtoffers van de

holocaust. Ook hebben ze verschillende namen
opgezocht, zoals: Annelies Frank (de echte naam van
Anne Frank) Margot Frank (de zus van Anne frank) en

George Maduro, naar wie Madurodam is vernoemd. Ze
hebben ook naar andere monumenten gekeken.

      

Uitje naar Amsterdam



Op 3 December was sinterklaas nog net op
tijd naar Nederland gekomen,

maar hij slaat het IKC juliana school niet
over, want hij had ook cadeaus voor ons.

Met zijn pieten en zakken pepernoten
gingen ze naar de kinderen.

De pieten bonsden op de deur, zodra
sinterklaas binnenkwam begonnen de

kinderen vrolijk te zingen en mochten ze bij
sinterklaas op bezoek.

Daarna hebben ze pietengym gedaan

Sinterklaas
 

Onderbouw

Bovenbouw

Meerwaarde
Groep 8 is op bezoek geweest op de

Meerwaarde. De leerkracht waarom ze dit
project met groep 8 doen. Scan de QR-code
om een interview te zien met een docent.

Op 3 december werd er in de
bovenbouw sinterklaas gevierd met

surprises, cadeaus en gedichten. 



 Spelletjesblad
verbind de lijntjes 

Zoek de uitgang


