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Weer naar school

Stichting Beukbreed
Op 8 januari kunt u de financiële stukken van Stichting Beukbreed en de Ouderraad inzien.
Deze stukken liggen ter inzage van 20.00 u. tot 20.15 u. in de centrale hal van OBS Beukenlaan.

Speciale kerstuitgave
Leerlingen van groep 8 hebben voor u een speciale OBS Beukenlaan kerstspecial gemaakt.
Samen met de leerlingen zijn we als een echte redactie bezig gegaan om deze krant in te richten.
In deze krant kunt u de volgende rubrieken vinden: kunst en cultuur,
kerst in de klas, een heerlijk kerstrecept, andere feesten en activiteiten, schoolreisjes
en een heus interview met juf Karin Bos.
Wij hopen dat u van deze speciale uitgave zult genieten.

Kunst & cultuur
Wij hebben dit jaar veel tijd besteed aan kunst & cultuur.
Dit zijn een paar knutselwerkjes van de groepen 1 t/m 8.
Van tekeningen tot knutselwerkjes in de kerstboom.
Ook zijn de groepen vaak naar de klinker geweest.
We hebben meester Bruny ( groep 8 ) geïnterviewd:
Vraag: Vind je het belangrijk dat de kinderen naar bijv. een show van de klinker gaan?
Antwoord: Ja, dat vind ik heel belangrijk, omdat naast aandacht voor sport het ook erg belangrijk is
dat je in aanraking komt met kunst en cultuur.
Vraag: Vind je ook dat ze er wat van leren?
Antwoord: Ja zeker, je leert daar ook andere dingen dan die je op school leert.

Kerst in de klas.
Zo als elk jaar hebben alle groepen weer iets mooi gemaakt.
Wat hebben de kinderen allemaal gemaakt met kerst?
Groep 1 heeft van potjes zelf leuke dingen gemaakt voor in de kerstboom en helemaal zelf versierd!
Groep 2 heeft ook hele leuke kerstpotjes gemaakt, een placemat, een schilderij en ze hebben met
strijkkralen dingen in de kerstboom gemaakt.
Groep 3 heeft aan het thema kerst gewerkt, heeft potjes versierd en een kerst man gekleurd.
Groep 4a heeft kerstversiering gemaakt voor in de boom zoals een kerstbal met leuke patroontjes.
Groep 4b heeft nepkaarsjes en sterren gemaakt voor in de kerstboom.
Groep 5 heeft leuke dingen geknutseld en liedjes gezongen.
Groep 6 heeft een grote rendier gemaakt.
Groep 7 heeft kerstversieringen gemaakt en hebben een onesie / kersttruien dag gehad.
Groep 8 heeft kerststukjes, schuddebollen en sneeuwpopjes gemaakt.

Door alle versieringen zagen de lokalen er mooi en sfeervol uit. In alle groepen stond een kerstboom
en ook de school was mooi versierd. Dat maakte het kerstdiner extra feestelijk. Alle groepen hebben
heerlijk kunnen genieten van hapjes en drankjes die door ouders en/of door leerlingen zelf waren
gemaakt. Wat een feest.

Kerstrecept
Ingrediënten: Voor het recept Klassieke Kerststol
Voor het kerststol deeg:
1 pak Mix voor Witbrood (bv. Koopmans)
200 ml melk (lauw)
100 g margarine (zachte)
2 eieren op kamertemperatuur
80 g basterdsuiker (lichtbruin/gele)
2 zakjes Dr. Oetker Vanillesuiker
2 el Dr. Oetker Citroenrasp
bloem
Voor de kerststol vulling:
150 g rozijnen
150 g krenten
sukade
1 zakje Dr. Oetker Amandelschaafsel
175 g Dr. Oetker Amandelspijs
1 el Dr. Oetker Citroenrasp
1 ei

Voor decoratie:
1 zakje Dr. Oetker Glazuur Wit
50 g poedersuiker (gezeefd)
Bakgerei:
water
theedoek (schoon)
Bereiding
Het kerststol deeg:
1. Volg de algemene bereidingswijze op het pak broodmix, maar vervang de aangegeven
hoeveelheid boter door 100 g boter en vervang het water door melk en voeg alle extra
ingrediënten voor het deeg toe.
2. Meng de krenten, rozijnen, sukade en het amandelschaafsel. Bestuif het aanrecht met een
beetje bloem. Druk het kerststol deeg iets plat en kneed het vruchten-notenmengsel door het
deeg.
3. Vet de bakplaat in of bekleed de bakplaat met bakpapier. Meng met de mixer met kneedhaken
de amandelspijs met het ei en de citroenrasp. Maak van het kerststol deeg een ovale lap
waarbij de voorkant wat dunner is dan de achterkant. Vorm van de amandelspijs een dunne
rol 1 cm korter dan de breedte van de deeglap.
4. Leg de rol iets boven het midden op het breedste stuk van het deeg. Besprenkel het deeg met
een beetje water en vouw de smalle kant van het deeg over de spijsrol. De onderkant van het
deeg steekt iets uit, maar de spijsrol is helemaal bedekt. Druk het kerststol deeg aan het einde
van de spijsrol iets aan.
5. Bedek het brood met de theedoek. Maak de theedoek vochtig en laat het brood op een warme
plaats 30 minuten rijzen. Verwarm de oven voor.
Elektrische oven: 220°C
Heteluchtoven: 200°C
Baktijd: 35 - 40 Min.
6. Schuif boven in de oven een rooster met een ovenschaaltje gevuld met water. Schuif de
bakplaat met het gerezen brood (zonder doek) onder in de oven. Bak het brood bruin en gaar.
7. Laat de kerststol op een rooster tien minuten afkoelen. Smelt het Gebaksglazuur volgens de
bereidingswijze op de verpakking.
8. Bestrijk de kerststol met glazuur en bestrooi het rijkelijk met poedersuiker. Laat de kerststol
daarna helemaal afkoelen.
9. Decoreer de kerststol vlak voor het serveren eventueel met extra poedersuiker.

Andere feesten en activiteiten in 2018
Pasen

Groep 1 heeft dit jaar een grote paashaas gezocht en eieren gegeten en gezocht.
Groep 2 heeft dit jaar eieren gegeten en gezocht.
Groep 3 heeft dit jaar thematisch gewerkt.
Groep 4a heeft een paasbakje gemaakt.
Groep 5 heeft dit jaar eieren gezocht.
Groep 6 heeft een hele grote paasei gekleurd.
Gouden weken
De Gouden week is de eerste week van het nieuwe school jaar, maar er zijn er in totaal zes. Het doel
van de gouden weken is dat kinderen elkaar leren respecteren en dat er niet wordt gepest. Ze leren
door de gouden week wat over elkaar. Dit jaar hebben alle klassen er veel aandacht aan besteed.
Natuurlijk moet je je er het hele jaar aan houden. Door de gouden weken willen we voorkomen dat er
word gepest.

Sportdag
De onderbouw is met de Sportdag naar de Atletiekbaan geweest en de midden/bovenbouw zijn naar
het Bato voetbalveld gegaan en hebben daar allemaal activiteiten gedaan zoals, estafette en een
parcours.
De groepen 4 tot en met 8 hebben meegedaan aan de sportdag.
Dit is wat de groepen ervan vonden en we hebben de juffen en meesters gevraagd.
De groepen 4 vonden dat er leuke spelletjes en sporten waren.
Groep 5 vond het ook heel leuk.
De kinderen van groep 6 vonden het leuk en waren erg enthousiast.
Groep 7 vond het erg leuk.
Ook groep 8 vond de sportdag zeer geslaagd.
Overige Sportactiviteiten
We hebben ook nog andere sportactiviteiten gedaan, zoals leuke Sporttoernooien. Groep 8 is naar 2
toernooien geweest, handbal en volleybal. Groep 7 is naar een handbal en een basketbaltoernooi
geweest.

Sintmaarten
Wat voor lampionnen zijn er gemaakt?
Groep 1 en 2 hebben een spinnenweb gemaakt en een spinnetje.
Groep 1 heeft een uil gemaakt. Groep 3 mochten kiezen tussen een heks, een
kabouter of een elf met vlinders. Groep 4a heeft een uil gemaakt, groep 4b Elmer
de olifant. Groep 5 heeft een monster gemaakt met een rare neus. In groep 6
hebben ze een skelet gemaakt. Groep 7 mocht zelf een ontwerp maken. Groep 8
mocht de lampion ook zelf ontwerpen. Alle groepen gingen ook langs de klassen
om een liedje te zingen en van de meester/ juf kregen ze ook nog een zakje met
snoep.
Schoolreisjes
Alle groepen zijn in 2018 op schoolreisje en excursie geweest:
 Groep 1&2 zijn op schoolreisje naar Nienoord geweest en vonden dat ook de leukste
activiteit van het jaar.
 Groep 3&4 zijn naar de nieuwe dierentuin in Emmen geweest en hebben daar veel leuke
dieren gezien.
 Groep 5 is met hun klas naar Hellendoorn geweest en zijn in leuke attracties geweest.
 Groep 6 is op schoolreisje geweest naar Pinokkioland en vonden dat ook de leukste activiteit
van het jaar.
 Groep 7 is naar Grolloo geweest en hebben daar leuk geklommen en gekanood.
 Groep 8 die nu op de middelbare zit, is zoals gewoonlijk 3 dagen naar Ameland geweest, en
heeft daar veel plezier gehad.

Verdere activiteiten
Ieder jaar op de laatste schooldag voor de zomervakantie gaat de onderbouw naar de Appiespeeltuin
of naar de Beertaspeeltuin en de Middenbouw/Bovenbouw gaan naar Scheemda om te zwemmen.
Ook zijn er soms op donderdagmiddag naschoolse activiteiten en kun je dan lekker gymmen.
De OR organiseert soms (de ouder raad) activiteiten zoals de Fancyfair.

Interview nieuwe juf
Juf Karin:
Vraag: Wat vindt u zo leuk aan uw werk?
Antwoord: Ik vind het leuk dat ik de hele dag met kinderen mag werken en dat ik het allerbeste uit
elk kind naar boven mag halen en dat ik van kinderen mooie mensen mag maken.
Vraag: Wat vindt u zo leuk aan lesgeven?
Antwoord: Ik vind het geweldig dat ik kinderen kan helpen bij hun ontwikkeling, omdat kinderen
veel uren op school doorbrengen probeer ik mijn lessen zo leuk mogelijk te maken. Hierdoor heb ik
er zelf ook meer plezier in mijn werk.
Vraag. Hoelang werkt u al als juf?

Antwoord: Ik ben in Juni afgestudeerd en heb mijn diploma gekregen. Vanaf September dit
schooljaar werk ik op OBS beukenlaan. Dus nu werk ik ongeveer 4 maanden.
Vraag: Wat vindt u zo leuk dat u kinderen wat leert?
Antwoord: Ik vind het leuk dat kinderen dat moment hebben van: oh, nu snap ik het. Dat is voor mij
een teken dat ik het goed heb uitgelegd. Daarnaast is de basisschooltijd een hele bijzondere tijd van
je leven en bereid je je voor op je toekomst. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren aan de
toekomst van de kinderen.
Vraag: Welke bouw vindt u het leukste?
Antwoord: Als ik zou moeten kiezen, vind ik de bovenbouw het leukste. Wel moet ik daarbij zeggen
dat ik de kleuters ook erg leuk vind.
Vraag: Heeft u dit werk altijd al gewild?
Antwoord: Eerlijk gezegd niet. Toen ik zelf op de basisschool zat, zij ik altijd dat ik kapster of
modeontwerpster wilde worden. Eenmaal op de middelbare school begon ik na te denken om
uiteindelijk met kinderen te gaan werken. Hoe al ik niet altijd juf wilde worden, ben ik uiteindelijk
heel blij dat ik nu voor de klas sta.
Wist je dat? Juf Karin op Curacao heeft gewerkt.

Woordzoeker

k
f
h
p
q
s
w
c

l
u
n
c
h
b
d
u

i
v
n
y
l
o
a
l

n
s
t
s
a
h
c
t

k
c
g
d
t
c
j
u

e
h
e
s
j
g
c
u

r
o
w
s
v
g
n
r

c
o
m
p
u
t
e
r

Klinker, kerstdag, school, cultuur, obs, kunst, computer

g
l
u
t
h
e
f
x

k
e
r
s
t
d
a
g

Namens alle kinderen en het team van OBS
Beukenlaan

Fijne feestdagen en een gelukkig 2019

Gemaakt door
Leerlingen van groep 8
2018

