
       

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2022       Kerst    nummer 5 

Het wordt steeds vroeger donker  
De winter is in zicht  
Alles keert naar binnen  
De gordijnen gaan weer dicht  
De tijd staat op een kruispunt ‘ 
Niemand weet waarheen 
 De schoonheid is soms ver te zoeken  
De dromer staat alleen  
 
Geef licht  
Geef licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht  
 
Geef ruimte en geef uitzicht  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht  
 
Ik stak mijn kop onder de grond  
Maar de haan die bleef maar kraaien  
Alsof hij zei je moet iets doen  
Om een verschil te kunnen maken  
Je kunt verdrinken in cynisme  
Alsof het toch niets uit kan halen  
maar in de verte schijnt een ster  
Die de richting kan bepalen  
 
En Hij geeft licht  
Geeft licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Voor wat er vaak niet is  
Dus geef licht  
Geef licht Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht.  (Stef Bos) 

Team IKC Alexia 
 



Verder in deze nieuwsbrief:  
Voorleeswedstrijd 
Sinterklaas  
Dans en Drama 
Kerstwandeling 2022 
Feestdagen en voeding 
Ouderbrief Kind op Maandag 
Ouderavond op 17 januari 2023 
Bijlage Dbieb in de Kerstvakantie 
 

Voorleeswedstrijd 
In de maand november is het traditiegetrouw tijd voor de 
voorleeswedstrijd. Deze vindt plaats in de groepen 7 en 8. Elke groep 
mag een afgevaardigde sturen naar de ‘grande finale’ in het Trefpunt. 
In de groepen 6 werden Deborah Pennings en Yinthe Fokkema als 
jurylid gekozen. In de jury zaten verder Linda Verhaag, Johan 
Spoelstra en als voorzitter onze nieuwe leesconsulente vanuit de 
bibliotheek; Ria de Jong.  
Op 29 november was het zover. Groep 6 mocht alvast de kunst 
afkijken voor volgend jaar en de groepen 7 en 8 steunden hun eigen 
kandidaat met groot enthousiasme.  
Nadat de jury alle informatie had verzameld kwam zij met een 
unaniem oordeel. De winnaar van 2022 is Nora Heimans! Volgend jaar 
zijn er weer nieuwe rondes en nieuwe kansen. Grijp die kans en lees 
zoveel als je kunt.  

 

Even voorstellen 

Sinds september 2022 zijn er twee nieuwe gezichten binnen IKC Alexia vanuit Sinne Kinderopvang. 
Dit zijn Michelle van der Wal en Irma Janssen. Michelle is de locatiemanager en Irma de pedagogisch 
coach. 
Michelle is de locatiemanager en verantwoordelijk voor onder andere het verzuimbeleid, 
personeelsbeleid, versterken eigenaarschap van de teams, wet- en regelgeving en samenwerking 
met het onderwijs. Michelle is het eerste aanspreekpunt voor de pedagogisch medewerkers. 
Irma coacht en traint de pedagogisch medewerkers en teams bij hun werkzaamheden. Zij houdt zich 
onder andere bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid op de locatie en is 
betrokken bij zorg. Irma bespreekt met het team hun pedagogische doelen, hun leer- en coachvragen 
en hun behoefte aan ondersteuning.  
Michelle en Irma zijn beiden op dinsdag aanwezig bij IKC Alexia. 

 
Sinterklaas  
 
December is een spannende en vooral ook gezellige periode van het jaar in de 
speelleergroep. De kinderen zijn nog jong, twee tot vier jaar. Voor veel kinderen is het de 
eerste keer dat ze het Sinterklaasfeest bewust beleven. Het is daarom belangrijk dat hun 
ervaring met het Sinterklaasfeest positief is. Wij kunnen tevreden terugkijken, we hebben 
de kinderen zien genieten. 
 
Poppenkast 
Het is mooi om te zien hoe de peuters weer hebben genoten van de ouderwetse 
poppenkast. Juf Hedwig en juf Marian zaten samen achter de poppenkast en speelden het 
verhaal van Klaasje die ging logeren bij oma. Hij mag daar zijn schoen zetten en met de hele 
groep hebben we een Sinterklaasliedje gezongen. Natuurlijk verliep alles niet vlekkeloos, er kwam 



een oranje Groezel langs die het cadeautje ging stelen. Uiteindelijk liep het natuurlijk goed af, 
gelukkig.  
Mooi om te zien hoe de kinderen meeleefden met het verhaal. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pietendans 
Ook dit jaar kwam er weer een danspiet van de Dance Company langs om met de peuters een half 

uurtje pietendans/gym te doen. We gingen pepernoten strooien, we klommen over daken en 

gooiden cadeautjes in de schoorsteen. Wat een plezier!  

 

 

  

Ieder kind mag het op zijn manier beleven. Dat betekent dat kinderen meedansen, maar soms ook 

alleen willen toekijken. Dat mag. Wij observeren en volgen de kinderen in wie ze zijn en wij sluiten 

aan bij de beleving van ieder kind.  

 

 
 
 
 
 
Prentenboeken 
Een belangrijk item op de speelleergroep zijn de prentenboeken. Lezen met de kinderen doen we 

graag en veel. Begin december stond het boek, “Het huis van Sinterklaas” centraal. Juf Hedwig en juf 

Marian hebben van dit prentenboek een filmpje gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 

bekende poppenkastpoppen. Ouders en kinderen van de speelleergroep en de onderbouw hebben 

het filmpje thuis ontvangen. Het is mooi om een prentenboek samen te beleven, thuis en op de 

speelleergroep. Er kan zo een gesprek ontstaan over het boek, waardoor er nieuwe woorden en 

meer taal ontstaat. 

Op dit moment beleven wij op de speelleergroep de kerst met de kinderen. Ook dit is een mooie tijd 

voor beleving afgestemd op de peuter, zingen, voorlezen, knutselen en aan het eind van de week een 

kerstwandeling waar alle kinderen en ouders van het IKC een uitnodiging voor hebben ontvangen.  

Wij wensen iedereen warme gezellige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op IKC Alexia 
Wat was het weer een spannende periode! Vanaf 
maandag 14 november vonden wij verschillende 
voorwerpen in school, zoals een kruik, een kussen en een 
toilettas. Zou er misschien iemand op school slapen, Sint 
of een piet? Op donderdag 17 november ontvingen wij 
een brief dat inderdaad Sinterklaas op school sliep, 
omdat het in het Pietenhuis te koud was. Alle groepen 
zijn in de weken daarna enthousiast aan de slag gegaan 
met het zoeken van oplossingen. Warme sjaals, 
handschoenen en dekens werden geadviseerd en 
gemaakt, ideeën om het pietenhuis te verwarmen en 
isoleren zijn besproken en Sinterklaas was hier erg blij 
mee. Op maandag 5 december kwamen Sinterklaas en 
twee pieten dan ook aan in een grote klusbus  vol met 
isolatiemateriaal. De pieten zouden direct na hun bezoek 
aan IKC Alexia aan de slag gaan met het verbouwen van 
het Pietenhuis, zodat het volgend jaar lekker warm is. 
 
Het bezoek van Sinterklaas aan IKC Alexia was weer een 
groot succes! We hebben hem met de hele school in de ochtend hartelijk verwelkomd en 
toegezongen. In alle groepen waren gezellige activiteiten georganiseerd, in de bovenbouw onder 
andere met surprises en gedichten. Alle groepen zijn bij Sinterklaas en de pieten op bezoek geweest 
in het speellokaal. Het was een hele gezellige dag! 

 

Dans in drama 
De groepen 4, 5, 6 en 7 hebben de afgelopen weken lessen dans en drama gehad van meester Gijs 
Boumans. De kinderen leerden waar je allemaal aan moet denken bij het spelen van een scène. Hoe 
spreek je voor publiek, welke houding neem je aan, hoe zorg je dat het publiek je goed kan zien en 
horen? Elke scène speelt zich af op een locatie, er zijn bepaalde rollen, er is een probleem, er volgt 
een oplossing en het moet spannend en interessant zijn voor het publiek. Overdrijf in je rol en maak 
kleine bewegingen groots. Daar hebben de kinderen veel mee geoefend! Iedere les zijn er nieuwe 
scènes geoefend, mochten ze dat voor hun klasgenoten uitspelen en kregen ze tips en tops. 
Daarnaast werden er samenwerkings- en luisterspellen gespeeld. Op woensdag 14 december en 
vrijdag 16 december zijn de lessen afgesloten met succesvolle presentaties voor ouders. De kinderen 
hebben genoten van de lessen.  

 

 



                                        

  

Het inschrijven 

Het engelenkoor 

Jozef en Maria in de stal 



Ouderbrief van Kind op maandag 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat 

er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat 

ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk 

zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede 

samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het 

visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen we over 

de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we 

horen over Maria, de jonge vrouw uit Nazareth die van een 

engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal 

de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja 

waar. 

 

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De 

kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, 

en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te 

dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we 

samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor 

iedereen! 

 

 

 

Ouderavond op 17 januari 2023 
Dit schooljaar gaan we over op een ander leerling volgsysteem. Van Cito gaan we over op IEP. Deze 

afkorting staat voor Inzicht in Eigen Proces. IEP toetst op een andere wijze en we vinden het zeer 

belangrijk om u hierover over te informeren. Roelien Edens van IEP komt op 17 januari 2023 op ons 

IKC. Noteer deze avond alvast in uw agenda! Een uitnodiging volgt nog. 

 

 

Namens het team van IKC Alexia 

Fijne feestdagen en een gezond 2023 gewenst. 

 

Linda Verhaag en Johan Spoelstra 

  



kerstvakantie in dbieb 

Kindercollege: De Grote Kerstquiz 

Zet je kerstmuts op of trek je foute kersttrui aan! De grote 

Kerstquiz komt eraan! Deze kindercollege-special is helemaal 

bedacht door kinderen. Met allemaal leuke weetjes over kerst, de 

kerstman en de kerstboom en daarna: De grote Kerstquiz!! Doe je 

mee? Kom gerust in stijl gekleed. 

 

zo 18 dec, 14:00-15:30 uur 

dbieb Leeuwarden 

>> koop een kaartje 

 

 

Popcornfestival 
Hoe leuk is het om in de kerstvakantie heerlijk naar de bios te gaan. In samenwerking met Slieker 

Film wordt de Kapel van dbieb Leeuwarden omgetoverd tot een heuse filmzaal. Tijdens het 

popcornfestival kun je genieten van een prachtige film én kun je meedoen aan een creatieve 

activiteit. 

 

Film: Rita en Krokodil (3+) 

Vastberaden huppelt de 4-jarige Rita door het leven, vergezeld 

door haar altijd hongerige vriendje Krokodil die bij haar thuis in de 

badkuip woont. Ze gaan onder andere skiën, bakken kerstkoekjes 

en viert samen oud & nieuw. We tonen enkele tot de verbeelding 

sprekende korte filmpjes over vriendschap, emoties en ervaringen 

van iedere dag. 

Maak je eigen krokodil 
De inloop start om 09:45 uur en kan je direct aan de  
slag: Maak van karton je eigen krokodil die écht kan happen! Daarna beginnen we met de film 
Natuurlijk mag je je krokodil na afloop mee naar huis nemen. 
 
di 27 dec, 10:00-11:00 uur (inloop vanaf 09.45 uur) 
dbieb Leeuwarden 
>> koop een kaartje  
 

 
Film: Solan en Ludwig en de sneeuwmachine (6+) 
In het dorpje Flåklypa wacht iedereen ongeduldig op de komst van 
sneeuw. Want zonder sneeuw geen Kerstmis! Ten einde raad 
probeert uitvinder Reodor een sneeuwmachine te bouwen. Maar 
wanneer die in verkeerde handen valt, komt de toekomst van het 
vreedzame dorpje in gevaar. Kunnen de brutale eend Solan en de 
timide egel Ludwig de toestand nog redden? 

  

https://dbieb.op-shop.nl/4194/kindercollege-de-grote-kerstquiz/18-12-2022
https://sliekerfilm.nl/film/rita-en-krokodil/


Maak een sneeuwlandschap 
Bij de inloop om 09:45 uur kun je direct aan de slag: we maken een prachtig sneeuwlandschap met 
natuurlijke materialen. Daarna beginnen we met de film. Natuurlijk mag je je creatie na afloop mee 
naar huis nemen.  
 
wo 28 dec, 10:00-11:30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) 
dbieb Leeuwarden 
>> koop een kaartje 
 
 

Film: Spookuil (8+) 
Omdat haar ouders het te druk hebben met hun werk, moet de 9-
jarige Eia plotseling haar kerstvakantie doorbrengen op een 
boerderij van mysterieuze kennissen van haar ouders in Zuid-
Estland. Ze maakt gelukkig snel nieuwe vrienden, besluit het bos te 
redden waar een zeldzame uil opduikt, helpt twee geliefden om 
elkaar te vinden en is vastbesloten het goed bewaarde geheim van 
haar familie te ontrafelen. 

Klei je eigen spookuil met gekleurde veren 

Inloop start om 13:45 en kan je direct aan de slag: Je mag je eigen spookuil kleien en met gekleurde 

veren dit nieuwe huisdier een mooi verenpak geven. Daarna beginnen we met de film. Natuurlijk 

mag je je spookuil na afloop mee naar huis nemen. 

 

wo 28 dec, 14:00-16:00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) 

dbieb Leeuwarden 

>> koop een kaartje 

 

 

Bordspel-event: Verleg Je Grenzen! 
Deze middag kun je kennismaken met spelletjes van over de hele 

wereld. Wist je dat het Indiase spel Pachisi de voorloper is van ons 

Mens-erger-je-niet? En dat je het spel llHūs uit Namibië heel 

makkelijk zelf kunt maken met een paar kuilen in de grond en 

stenen? En komt Chinees schaken wel echt uit China? In dbieb kun 

je al deze verschillende bordspelletjes van over de hele wereld zien 

én spelen! En natuurlijk ook gewoon puzzelen, kaarten en 

ganzenborden. De hele familie is welkom. 

 

Heb je zin om zelf creatief aan de slag te gaan? Dat kan ook! Je kan namelijk zelf een coole spinner-

tol maken. Natuurlijk neem je jouw tol na afloop mee naar huis.  

 

do 29 dec, 14:00-16:00 uur  

dbieb Leeuwarden 

gratis toegang, aanmelden is niet nodig. 

>> lees meer over het Bordspel-event 

 

https://sliekerfilm.nl/film/solan-en-ludwig-en-de-sneeuwmachine/
https://sliekerfilm.nl/film/spookuil/
https://dbieb.op-shop.nl/4121/bordspel-event-verleg-je-grenzen/29-12-2022

