Terugblik op het afgelopen schooljaar
Allereerst willen we terugblikken of het afgelopen schooljaar. Dit waren de hoogtepunten per klas:
Groep 1/2
‘’Tijdens de Kinderboekenweek waren er 2 tractors op school. Alle kinderen mochten er even in
zitten. Daarnaast zijn de kinderen op excursie geweest naar Beerta (het speulparadies). Ook hebben
de kinderen lampionnetje gelopen door de school op 11 november.
Groep 3
‘’We hebben een erg fijn en gezellig kerstfeest gehad. Uiteraard was het kerst diner zeer geslaagd,
maar ook de kerstperiode afsluiting op het toneel was erg mooi.’’
Groep 4
‘’We hadden een erg gezellig Sinterklaasfeest. Daarnaast hebben we 2 recepten gemaakt uit het
leesboekje namelijk: een aardbeientaart en appelmoes. In de Kinderboekenweek deden we een
piraten- en een astronautenproefjes circuit. ‘’
Groep 5 mocht als beloning van de Classdojo 1 dag in hun onesie naar school. Dat was op 16
december.
Groep 6 vond dit de leukste activiteiten van het afgelopen schooljaar: sintermaarten, sinterklaas,
Kinderboekenweek, periode afsluiting, muzieklessen van de muziekmeester, de leesclub en de
lessen van meester Nick (stagiaire).
Groep 7 vond dit de leukste activiteiten van het afgelopen school jaar: memorie kampioenschappen,
gastles over bacteriën en DNA, gastles van een vogelaar, de escaperoom, excursie RUG, gastles over
mobiel in de hand, fiets aan de kant, sinterklaasvieren en het kerstdiner.
Groep 8
‘’Het afgelopen schooljaar hebben we al enkele leuke dingen gedaan. Zo hebben wij
memoriekampioenschappen gehouden in de school en kwam een vogelkenner in de klas om ons iets
te leren over (roof)vogels. Voor de Kinderboekenweek was er een escaperoom opgezet in een leeg
lokaal met het thema reis om de wereld die wij mochten bezoeken. Tijdens een Blinkles over
duurzaam design hebben wij laptops onderzocht en gesloopt. Daarnaast hebben wij nog gastlessen
gekregen over mobiel in de hand ,fiets aan de kant en een les over oorlogen van Bert van Vondel.
Tevens zijn we sportief bezig geweest en hebben we deelgenomen aan een handbaltoernooi. Hoe die
is verlopen leest u verder in de nieuwbrief. We hebben net zoals alle andere klassen deze periode
afgesloten met het sinterklaasfeest en het kerstdiner.

Recept wentelteefjes van kerststol:
Wat heb je nodig:
• 2 eieren
 150 ml melk.
 1 theelepel kaneel.
 4 sneetjes kerststol.
 150 g kersen diepvries.
 2 eetlepeltjes poedersuiker.
 Wat olie of boter
Zo maak je het:
Stap 1: Klop de eieren los en voeg de melk en kaneel toe.
Stap 2: Leg één voor één de sneetjes kerststol in het mengsel en dompel ze helemaal onder.
Stap 3: Verhit een scheutje olie (of wat boter) in de pan en bak de wentelteefjes
zo'n 3-4 minuten aan beide kanten.
Stap 4: Verwarm ondertussen de kersen in een andere pan op laag vuur.
Roer goed door totdat er een saus ontstaat.
Stap 5: Serveer de wentelteefjes met de kersensaus en
wat poedersuiker.
Eet smakelijk!

Interview met juf Nicolle, stagiaire groep 3:
Juf Nicolle heeft eerst de opleiding sport en bewegen gedaan. toen ze erachter kwam dat ze niet les
wil geven in een sporthal, maar in een klaslokaal. Toen heeft ze de opleiding onderwijs assistente
gedaan en ze geeft het liefste les in groep 3, omdat je ze daar op een andere manier dan in de
kleutergroepen leren schrijven, rekenen en lezen op en je ziet ze grote stappen maken.
Juf Nicolle is 19 jaar en haar hobby’s zijn korfbal en knutselen.

Handbal Toernooi
We hebben de afgelopen weken fanatiek geoefend voor het handbaltoernooi. Nu weten we
hoe het moet en hoe we het moeten spelen. We hebben oefenwedstrijdjes met onze klas
meisjes tegen meisjes en jongens tegen jongens gedaan. Het vond plaats om 8:50 in de
Eextahal in Scheemda. Ook dit keer spelen we wedstrijden voor jongens tegen jongens en
meisjes tegen meisjes. Helaas waren wij de opruim school. Het vond plaats op 12 december
2019. En we zijn eerste geworden!!!
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Interview met juf Chiara, stagiaire groep 1:
Wat vind je leuk op de beukenlaan?
De methodes waar de school mee werkt, de inrichting en het personeel.
Wat vind je leuk aan les geven?
Ondersteunen en helpen als kinderen vragen hebben
Wat vind je het leukste vak om aan de kinderen te geven?
Taal
Wat was bij jou op school je lievelingsvak (basisschool en middelbare)?
Geschiedenis
Waarom wil je juf worden?
Om kinderen iets bij te dragen en te helpen
En ik vind het leuk om kinderen te helpen die de hulp nodig hebben
Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Opleiding onderwijs assistente was mogelijk
Welke opleiding volg je nu?
Mopje:
Onderwijs assistente opleiding 4
De meester geeft een natuurkunde
Wil je later op de middelbarschool juf worden?
les. “Bij hitte zet iets uit, maar bij
Misschien
kou krimpt iets. Wie kan daar een
goed voorbeeld van geven?” Mark:
“De zomervakantie
duurt zes weken, maar de
kerstvakantie duurt maar twee
weken, meester!”

Aan de meesters en juffen hebben we gevraagd wat zij nou het leukste feest vinden, kerst of
sinterklaas? Of kunnen ze niet kiezen?
Kerst
Juf Karin H
Juf Petra
Juf Janet
Meester Onno
Juf Zwaantje
Juf Eva

Sinterklaas
Juf Babs

Beide: Juf Milou, juf Karin B, juf Cristel, meester Jakko en meester Jelmar

Interview met gymmeester Jelmar:
Wat vind je leuk aan gym geven?
Het plezier wat ik terugkrijg van de kinderen.
Wat vind je leuk op de beukenlaan?
De grote fanatieke klassen. Iedereen is gemotiveerd om leuk te gymmen.
Wat vind je het leukste om te geven met gym?
Spel/teamsporten
Wat is je lievelingssport?
Voetbal
Vind je het een goed idee om in de zomer ook nog een keer buiten te gymmen?
Ja, daar sta ik voor open als het mooi weer is.

In december is het altijd fijn
Gemaakt door de leerlingen van groep 6:
De kerstboom staat al klaar
De slingers hangen in de boom
Het is een leuk kerstfeest dit jaar
Maar wij zijn ‘home alone’
Refrein:
In december is het altijd fijn
Om met de feestdagen samen te zijn
Samen met familie zijn
Bij de kerstboom zingen
Dat is altijd fijn
Dan krijgen we leuke dingen
De kerstman geeft cadeautjes
En rijdt op een arrenslee
De kinderen trekken lootjes
Hij neemt elf rendieren mee
Met kerst eten we graag mini-pizza
Dan proppen wij ons helemaal vol
De kerstman eet van onze mini-pizza uit Ibiza
Op het kerstdiner hebben wij veel lol
Bij vuurwerk hoor je knallen
Om 12 uur ga ik naar buiten
Er zijn veel vuurwerkballen
Je hoort het vuurwerk fluiten
Kinderchampagne is heel vies
Dus het is niet lekker
En daarom ruikt het naar pies
Het wordt alleen maar gekker..

Mopje:
Jantje vraagt aan de
leraar: “Meneer, kun
je ook straf krijgen
voor iets dat je niet
gedaan hebt?”
Waarop de leraar
zegt: “Natuurlijk niet,
jongen”.
“Gelukkig maar”, zegt
Jantje. “Want ik heb
mijn huiswerk niet
gemaakt!”

Alle kinderen van OBS Beukenlaan hebben hun best gedaan om feestelijke kerstwerkjes te
maken. Hierbij een kleine collage van wat er is gemaakt in de school.

Wel oppassen met
vuurwerk

Wel je bril,
oordopjes en een
goede afstand
nemen

Gelukkig
nieuw jaar

Woordzoeker

Wat vinden de kinderen leuker, kerst of sinterklaas
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December/Januari

Februari / Maart

April / Mei

Kerstdiner
(19 december)

Rapportgesprekken
(6, 10 , 11 februari)

Tweede paasdag
(13 april)

Kerstvakantie
(21 december)

Voorjaarsvakantie
Koningsspelen
Kamp groep 8
(15 februari)
(17 april)
(8, 9, 10 juni)
Disco op school Schoolreis groep 1 en Schoolreis groep 7
(18 februari)
2
(16 juni)
(21 april)
Meivakantie
Excursie groep 3
(25 april)
(17 juni)
Voorjaarsactiviteit
(15 mei)

Juni

Juli

Pinkstermaandag: Organisatievergadering
leerlingen vrij
Leerlingen vrijdag
(1 juni)
(1 juli)
Zomervakantie
(4 juli)

Rapport gesprekken
(18, 22, 23 juni)

Schoolreis groep 3 en Schoolreis groep 5
4 (19 mei)
en 6
(25 juni)
Afscheid groep 8
(30 juni

Recepten groente pakket

Spruitjes recept (ovenschotel)
Dit heb je nodig:











1500 gr spuiten
2 uien
250 gr gerookte spekreepjes
200 gr champignons
2 teentjes knoflook
200 gr crème fraiche
Paprika poeder
Nootmuskaat
Peper – naar smaak
150 gr kaas - geraspt

Zo maak je het
1.
Vul de waterkoker met water en zet aan
2.
Snijd de kapjes van de spruitjes en snijd de spruitjes doormidden
3.
Doe de spruitjes in een pan, giet het kokende water er overheen en laat 8 minuten koken,
totdat de spruitjes beetgaar zijn
4.
Zet de oven aan op 175 graden

5.
Snipper terwijl de spruitjes koken de ui fijn, snijd de knoflook klein en de champignons in
blokjes
6.
Bak de ui, knoflook en spekjes drie minuten in een wok
7.
Wok de champignons nog even mee en giet de spruitjes af
8.
Bak ook de spruitjes even mee, strooi er flink wat paprikapoeder, een beetje nootmuskaat en
peper naar smaak bij
9.
Vet een ovenschaal in en leg het spruitenmengsel in de schaal
10.
Roer de crème fraiche er doorheen
11.
Strooi de geraspte kaas er overheen en zet de schaal 15 minuten in de oven

Prei recept (quiche)
Dit heb je nodig:








5 plakjes diepvries deeg voor hartige taart

2 preien
250 g magere spekreepjes
3 middelgrote eieren
250 ml verse slagroom
75 g geraspte belegen kaas
Taartvorm 24 cm

Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Laat het deeg ontdooien. Vet de taartvorm in en
bekleed met de plakjes deeg. Duw de naden van het deeg goed aan, zodat de bodem en
randen helemaal bedekt zijn.
2. Prei goed wassen en snijd de prei in dunne ringen. Bak de spekreepjes in een droge
koekenpan in 4-5 min. goudbruin. Laat de spekreepjes uitlekken op keukenpapier. Bak de
prei in het achtergebleven spekvet 5 min. al omscheppend op hoog vuur.
3. Klop in een kom de eieren met de slagroom los en meng er de kaas, spekjes, prei en
wat peper door. Schenk het eimengsel in de taartvorm. Bak de quiche in 25-30 min. gaar
en goudbruin. Haal de quiche uit de oven en laat hem 5-10 min. staan voor je 'm
aansnijdt.

Rodekool recept (salade)
Dit hebt je nodig:










4 personen
1/4 rode kool
1 limoen (uitgeperst)
1 handje blanke rozijnen
1 groene Granny Smith appel
1 el honing
2 el fijngesneden munt
snuf zout
zwarte peper
Zo maak je het
Stap 1: Snijd de rode kool met een groot mes in dunne reepjes. Je kunt hiervoor ook een mandoline
gebruiken.2.
Stap 2: Doe de gesneden rode kool in een grote kom en strooi er een flinke snuf zout over. Hussel
alles door elkaar en knijp nu met je handen keihard in de kool. Bewerk de kool een paar minuten
lang. Kneed het lekker met je handen door elkaar en wees niet bang om geweld te gebruiken.
Stap 3: Klop een dressing van de honing, limoen en munt. Breng de dressing op smaak met
versgemalen peper.
Stap 4: Snijd de appel in blokjes en doe dit samen met de rozijnen bij de rode kool. Giet de dressing
erover en meng alles door elkaar.

Wittekool recept (shoarmataart met witte kool)
Dit heb je nodig:









6 plakjes diepvries roomboterbladerdeeg
2 uien
2 eetlepels olijfolie
425 gr shoarmavlees
300 g gesneden witte kool
2 eetlepels knoflooksaus
1 eetlepel kraanwater
200 gr ijsbergsla

Zo maak je het:
1. Laat het bladerdeeg ontdooien. Verwarm de oven voor op 180 °C. Leg het bladerdeeg op een
met bakpapier beklede bakplaat. Druk de overlappende naden goed aan.
2. Snipper de ui en verhit de olie in een wok. Fruit de ui 1 min. Voeg de shoarma toe en bak 3
min. Voeg de kool toe en roerbak 4-5 min. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel het

shoarmamengsel over de deegbodem. Bak de taart in ca. 30 min. goudbruin en gaar, dek
halverwege af met aluminiumfolie.
3. Roer ondertussen de knoflooksaus glad met het water. Neem de taart uit de oven. Snijd in
stukken en verdeel de sla erover. Serveer met de saus.

Alle kinderen en het team van
OBS Beukenlaan wenst u
prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

