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Schoolorkest gaat digitaal LET OP DE LINKJES!
Als je dit Meidoornblad digitaal leest, let dan 
goed op de linkjes waarmee je een video kunt 
bekijken. Want er zijn meerdere leuke 
videootjes te zien. Bijvoorbeeld die van het 
schoolorkest hiernaast op de pagina. Ook die 
waarin kinderen uit TB2/De Potters elfjes 
voorlezen is erg leuk.

Andere aanraders zijn:

* Kerstwensen van De Gorgels       p. 2
* Zo ziet het coronavirus eruit         p. 2
* Rekenen met sterren            p. 3
* Kerstgedicht van Eva en Juli     p. 4
* Merry Christmas juf Cynthia!     p. 5
* Kerstverhaal van Veerat      p. 5

Net als veel andere culturele 
instellingen wordt het 
Schoolorkest zwaar getroffen 
door de coronamaatregelen. 
"Sinterklaas en Kerst waren de 
momenten waarop we hadden 
moeten pieken", vertelt muzikaal 
en zakelijk leider Juf Nienke. "Nu 
is de teleurstelling bij de 
orkestleden heel groot dat ze niet 
kunnen optreden voor hun ouders 
en de hele school."
Juf Nienke denkt met weemoed 
terug aan vorig jaar. Toen werd 

iedereen voorafgaand aan het 
kerstdiner in de hal ontvangen met 
de klanken van het Schoolorkest.

Om het leed voor het orkest en zijn 
fans te verzachten, werd besloten 
een video-opname te maken. 
Exclusief hier te zien voor lezers 

 IDFA
Door Safae, Livia en Noor (BB3)

In de afgelopen tijd hadden wij 2 
hele leuke documentaires 
gekeken: Winter Lake en 
Wolkenzusje. Tijdens de 
documentaires moesten wij goed 
opletten. We kregen namelijk een 
blaadje met allemaal opdrachten 
en vragen. Sommige moest je van 
tevoren beantwoorden en 
sommige daarna. Winter Lake gaat 
over een meisje die elk jaar in de 
winter met haar neef in Noorwegen 
gaat kamperen midden op het ijs. 
Haar vrienden vinden het gek.  
Wolkenzusje gaat over een meisje 
Kes die op jonge leeftijd haar zus 
had verloren. Ze zit in groep 8 en 
gaat naar de brugklas, maar weet 
niet of ze het moet vertellen op 
haar nieuwe school, want ze is 
bang dat ze het zielige meisje 
wordt, van wie haar zus overleden 
is. 
Normaal zouden wij deze 
documentaires in Podium Mozaïek 
kijken, maar door corona kon dat 
niet dus keken wij het in onze klas. 

Schoolorkest speelt Sinterklaasliedjes voor een  zelfgestyled decor

Voor jullie ligt de winterversie van 
ons Meidoornblad, met bijdrages 
uit alle klassen.
Helaas zien jullie niet alle andere 
mooie dingen die er in de school 
hangen en staan. Zoals de 
gekleide Amsterdamse 
grachtengeveltjes of de prachtige 
aquarellen van de kleuters van 
vliegende vogeltjes. Door de 
kinderen wordt er verder met 
pepernoten gerekend, er wordt 
aan burgerschap gewerkt door 
IDFA documentaires online te zien 
en er over te praten. In de TB 
wordt het rekenen op een andere 
manier aangepakt waardoor de 
kinderen meer individuele 
aandacht krijgen. En in de MB 
wordt het montessori-materiaal 
weer dagelijks gebruikt, geheel in 
lijn met ons schoolplan. Gelukkig

Madeleine

zien jullie iets ervan terug via de 
berichtjes in SchoolPraat. Veel 
leesplezier!

Madeleine

Montessorimateriaal weer dagelijks 
gebruikt

Sinterklaas!
Het leukste moment van het jaar is aangebroken! En Sinterklaas en zijn 
pieten zijn weer aangekomen in Nederland ondanks corona. 
4 December {vrijdag} heeft de hele school Sinterklaas gevierd. 
Bovenbouw en tussenbouw hebben surprises voor elkaar gemaakt en de 
onderbouw en middenbouw hebben leuke spelletjes gedaan in de klas.  
De bedoeling van de surprises is een doos die je moet versieren en  waar 
je leuke cadeautjes in moet stoppen waar diegene om heeft gevraagd. En 
ja dus, je mag niet kiezen voor wie je het maakt. Je moet namelijk lootjes 
trekken. Op dat lootje staat wat diegene wil. 
Je krijgt ook nog klassencadeaus van Sinterklaas. Mijn klas {BB2} heeft 
dit jaar Weerwolven het pact, The mind en 2 kaartspellen gekregen. 
Onderbouw en middenbouw hebben de hele dag lekker spelletjes gedaan 
en veel gesnoept natuurlijk. Sinterklaas is ook langs geweest in alle 
klassen, want zonder Sinterklaas is het feest niet compleet! 
Van: Nour Akhrif, BB2-Kraaiennest 1.hoeveel rendieren heeft de

kerstman?

2. Op welke data wordt kerst gevierd?

3. Wat voor helpers heeft de
kerstman?

4. waarom vieren we kerst?

5. Hoe zeg je ‘fijne kerst’ in het
Engels?

6. wat zijn de kleuren van kerst?

7. Wat zegt de kerstman vaak, waar
staat hij om bekend?

8. Met Sinterklaas zet je een
schoentje, wat doe je bij kerst?

9. Hoe heet de hoogste versiering in
de kerstboom?

10. Waar woont de kerstman?

Antwoorden rechts op deze pagina

Kerstquiz

Antwoorden quiz
1.9 rendieren
2.25 december
3.Elfen
4.Omdat jezus toen geboren
was
5.Merry christmas

6.Rood, groen en wit
7.Ho ho ho
8.Een sok
9.Een piek
10.In Finland
Van zainab en wiam

van  Het Meidoornblad.
Na de vakantie kun je je weer 
aanmelden voor het orkest. Naast 
de metallofoons en het keyboard, 
zijn er ook andere instrumenten. Je 
kunt er ook je eigen instrument 
bespelen.

Het   vermiste 
kerstcadeau
Door Navneet en Samantha (BB3)

Ergens ver weg hier vandaan is een 
bijzondere stad. De mensen vinden 
deze stad zo bijzonder omdat er vaak 
vreemde ding gebeuren. 

In een heel klein huisje hier ver 
vandaan woont een gezin met twee 
ouders en kinderen. Ze werden 
wakker op kerstochtend en hun zoon 
zag z´n kerstcadeau niet dus hij ging 
op onderzoek. 
Hij ging naar zolder en ging kijken of 
hij iets kon vinden dat hij kon 
gebruiken en vond ook een oude 
kaart. Hij ging die kaart volgen en 
toen kwam hij uiteindelijk in een 
sneeuwstorm terecht. Hij zag 
helemaal niemand. 
Hij riep: ‘Hallo!’ hij hoorde opeens de 
kerstman: ‘Ho ho ho!’ Hij kwam naar 
hem toe en hij zei: ‘Wat doe jij hier zo 
helemaal alleen?’ De jongen zei: ‘Ik 
vond deze kaart in mijn zolder en ik 
volgde deze kaart en toen kwam ik 
uiteindelijk hier terecht.’ 
De kerstman zei: ‘Kom dan maar met 
mij mee, dan gaan we alle pakjes 
brengen naar alle huizen. Stap maar 
in!’ En zo gingen ze samen op stap. 
Ze hadden het zo gezellig dat ze nog 
even van het uitzicht gingen 
genieten. En toen vroeg hij: ‘Waar is 
mijn kerstcadeau?’ De kerstman zei: 
‘Ik heb het beste voor het laatst 
bewaard.’ Hij maakte het open. Het 
was een horloge. ‘Hiermee kun je mij 
oproepen,’ zei de kerstman. ‘Gaaf 
man! Dankjewel dit is het beste 
cadeau ooit!’ Toen zei de kerstman 
dat het tijd was om naar huis te gaan.  

COLOFON

Het Meidoornblad verschijnt voor iedere 
vakantie, behalve de voorjaarsvakantie.

Dit nummer is gemaakt door Navneet, 
Samantha, Safae, Livia, Noor, Veerat, 
Nour, Zainab, Wiam, Doris, Cassius, 
Eva, Julie, Julia, Jaylin, Emin, Myla, 
Jasmin en Sophie en nog heel veel 
andere kinderen. 

De filmpjes waarnaar in deze krant 
wordt gelinkt, zijn alleen te zien voor 
mensen die de link hebben. Deze links 
graag niet verder verspreiden! De 
video's blijven hooguit drie maanden op 
het youtube-account van De Meidoorn 
staan.

https://youtu.be/sAs1Ck7sXxI
https://www.youtube.com/watch?v=E1w3EYlNmHQ
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Kerstwensen van De Gorgels De verleden tijd van Doris uit TB1

Zo ziet het coronavirus eruit

Kinderen van De Gorgels (OB1) hebben hun kerstwensen op papier gezet met 
een tekening erbij.

De middenbouw groep 3 maakt een kasteel van papier, stenen worden stuk voor stuk
uitgeknipt en vervolgens in elkaar gezet naar eigen ontwerp. Leerlingen uit de
bovenbouw helpen hierbij.

Doris uit TB1 schreef een verhaal over de verleden tijd. "Ongeveer 100 toen geleden 
toen jeeses was geboren toen ontstond kerst. Heel lang geleden dus."

Een ander kind uit TB1 tekende het coronavirus

Bedankt OB3! Jullie ook fijne kerstdagen en een mooi 2021!

Kerstgroet van OB3
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Kleurplaat van Cassius Rekenen met sterren

Nog meer sterren uit MB3  Elfjes van De Potters

Zo mooi en maar elf woorden!

Cassius uit MB2 heeft een kleurplaat gemaakt. Als je je scherm iets groter maakt, kun je 
hem beter zien. Hij is heel mooi!

De Kakelbonte Kameleon (MB3) leende montessorimateriaal bij de onderbouw 
om een rekenlesje met kerststerren te doen. De kinderen waren natuurlijk zelf 
de grootste sterren!

De Potters (TB2) hebben elfjes gemaakt. Dat zijn gedichten van 
precies elf woorden. Één in de eerste regel, dan twee, drie en 
vier woorden, en de laatste regel is weer één woord. 

Klik hier en je ziet Jasmin, Myla en Sophie hun elfje voordragen

https://www.youtube.com/watch?v=U7yESKHVqzY
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Kerstgedicht van Eva en Juli uit TB3 En nog een grappig plaatje uit TB3

Naamzoeker Kerstwoordenzoeker

Sinterklaas in een luchtballon... en in zijn tent

Julia en Jaylin uit BB1 hebben een woordpuzzel gemaakt met alle namen van de 
kinderen uit de klas! Kan jij de namen terugvinden?

Deze kerstwoordzoeker heeft iemand uit Raveleijn gemaakt. Wat zit daar een 
hoop werk in!

Sint had even genoeg van zijn stoomboot en zijn schimmel Ja, hij kampeert ook!
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Wiplala maakt kerstukjes

Voor altijd beste vrienden

Winter wonderland fantasy boom

Nieuwstool

Kerstafette bij De Weervolven

Merry christmas juf Cynthia!

In MOB/Wiplala hebben we weer kerststukjes gemaakt. Door de naderende lockdown 
moesten we het dit keer een beetje gehaast doen. Sommige kinderen vonden het maar 
een stekelige bedoening, met die hulst en dennennaalden. Maar de klas rook wel heerlijk 
naar dennenshampoo! Hier kun je er een filmpje van zien.

Kerstverhaal en illustratie gemaakt door Veerat uit MB2
sneeuwpop ging wandelen op de stoep. hij zag meneer hert. sneeuwpop wou ook de 
kerstboom versieren. dus vraagde hij dat hij ook wou de kerstboom mag versieren. meneer 
hert zei ja dat mag wel dus gingen ze samen de kerstboom versieren. 
het was kerstdiner. hun gingen samen eten omdat hun waren beste vrienden. het eten was 
heerlijk. toen gingen ze samen naar het sneeuwpark. hun waren voor altijd vrienden. 

Bij de gymlessen van Meester Cor deden ze aan acrobatengym. Ze maakten 
onder andere een menselijke kerstboom door allemaal op elkaar te klimmen. Dit 
is een soort menselijke waaier.

Bij bevo maakten ze deze prachtige winter wonderland fantasy bomen. Hebben de 
kinderen toch nog een beetje een witte kerst!

Woensdag hadden wij de kerstafette. Deze vond dit jaar plaats in de eigen 
klas. De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt waarmee wij de 
klas mooi hebben versierd. Ook mochten de kinderen zelf de kerstboom 
versieren. Dit is goed gelukt!

Juf Cynthia van MOB/Wiplala zit voorlopig thuis nadat ze met haar scooter was 
geslipt op de trambaan. Je wilt niet weten wat er allemaal stuk is aan haar knie! 
Pas begin januari wordt verder gekeken wat eraan gedaan kan worden. 
Arme Juf Cynthia!
Wiplala wenst haar in een filmpje evengoed een gelukkig kerstfeest!

Acrobatengym

https://www.youtube.com/watch?v=Ap7LqQtHTGM
https://www.youtube.com/watch?v=qshSO7LXeK8
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