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Beste ouders, 

Het gonsde in de school vandaag. Sint Maarten is toch echt nog wel een dingetje bij de leerlingen en de 

trots droop er dan ook af toen de kinderen in de donkere speelzaal hun lampion mochten laten zien, en zelf 

voor het eerst in volle glorie zagen. Mooi ook om te horen dat veel kinderen met elkaar hebben 

afgesproken om samen te gaan lopen vanavond. Ik wens ze allemaal zakken vol snoep en een weekend vol 

nagenieten, en jullie natuurlijk ook! 

Jouri. 

 

Brengen 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; we boffen maar met zulke betrokken ouders. Die betrokkenheid 

komt uiteraard voort uit jullie grenzeloze liefde voor jullie kinderen. ‘Smorgens wanneer de kinderen in 

school zijn en de leerkrachten om 8:35 met de les van start gaan zien we deze liefde nog wel eens terug in 

uitgebreide raamrituelen. Zolang die rituelen niet afgerond zijn is het wel eens moeilijk de betrokkenheid 

van alle leerlingen te krijgen. 

In dit kader willen we jullie vragen om te zorgen dat het raamritueel in ieder geval klaar is om 8:35 en 

wanneer je iets later op school bent met je kind een miniversie af te spreken, die misschien zelfs al bij de 

deur afgerond kan worden. 

Ook vinden we het heel fijn dat er veel vriendschappen zijn tussen jullie als ouders waardoor er gezellig 

gekletst kan worden bij het brengen van de kinderen. Blijf dat vooral doen, maar liever niet vlak voor het 

raam, zodat de aandacht van de kinderen gemakkelijker bij het gebeuren in de klas kan blijven, en de 

leerkracht zelfs kan kiezen het raam te openen voor frisse lucht zonder dat daarmee de gesprekken van het 

plein de boventoon gaan voeren ín de klas. Wat meer bij de opgangen van het plein zou ons enorm helpen 

hierin. Dank jullie wel! 

Datum Activiteit 

Vrijdag 18 november Groep 8 naar de Beun 
 

 Rapporten mee (in de vorige nieuwsbrief stond dit 
verkeerd) 

21-25 november rapportgesprekken 

Maandag 5 december Sinterklaasfeest  (continurooster, 14:30 uit) 
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OR  
De oudervereniging heeft afgelopen woensdag de jaarvergadering 
gehouden. Naast de leden van de oudervereniging en 
medezeggenschapsraad was er een geïnteresseerde ouder aanwezig. In 
de vergadering zijn de stukken doorgenomen en vastgesteld. De 
vrijwillige ouderbijdrage is evenals de afgelopen jaren vastgesteld op 65 
euro, hiervoor zal de oudervereniging rekeningen gaan versturen. 
 
In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen benadrukken 
we graag dat wanneer ouders dit bedrag wel willen betalen maar niet kunnen dragen, er vanuit de 
gemeente reserveringen zijn gemaakt om hierin te ondersteunen. We hopen dat u zich vrij voelt dit bij de or 
of directie aan te geven. 
 
 
 

Sinterklaas 
Op maandag 5 december vieren we ons sinterklaasfeest op school. Een drukke en spannende dag voor veel 

kinderen.  

We zullen die dag een continurooster voeren. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen, hiervoor 

hoeven de kinderen niet opgegeven te worden voor overblijf en worden geen kosten in rekening gebracht. 

Voor die dag vragen we jullie dus allemaal om een lunch met drinken mee te geven aan de kinderen. In deze 

constructie zijn de kinderen om 14:30 uit. Mocht het niet haalbaar zijn om de kinderen dan al op te halen, 

laat het dan even weten, dan vangen wij die kinderen op tot 15:15. 

Er hoeft die dag geen pauzehap mee, de oudervereniging 

verzorgt drinken en een traktatie in de ochtend. 

Woensdag 23 november trekken groep 5-8 lootjes om 

surprises voor elkaar te maken. Deze surprises nemen ze 

maandag 5 december mee naar school. Omdat ze vaak 

heel mooi zijn willen we de surprises die nog heel 

gebleven zijn na het sinterklaasfeest 2 dagen in school 

tentoonstellen voor ze meegenomen worden naar huis. 

De komende tijd zal ook het Elckerlyc-sinterklaasjournaal 

weer worden opgestart. Dit zullen we met jullie delen via 

de schoolapp. 
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 Sint-maarten 
Vandaag 

hebben de 

kinderen in 

aanloop naar 

sint-maarten 

vanavond  

hun 

lampionnen 

aan elkaar 

laten zien. 

We deden dit 

traditiegetrouw in de speelzaal, met de lichten uit, waarbij iedere groep een sinterklaaslied zong. Afsluitend 

kregen alle kinderen een mandarijn. Wat waren de kinderen weer trots op hun lampion! Op het moment 

dat we de lichten uitdeden waren ze ook zo verrast door het effect van het lampje in hun lampion, heel 

leuk. 

 

vervangingen 
Deze week zijn er veel vervangingen in verband met diverse opleidingen van de collega’s: 

Maandag staat Erik voor groep 8 in plaats van Robert 

Dinsdag staat Phoebe voor groep 1/2, Maurice staat voor groep 8 in plaats van Robert. 

Dinsdagmiddag staat Maureen voor groep 6 ipv Julia. 

Woensdag staat Robert voor groep 7 en Letty voor groep 5 
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In de groepen.. 

 
Groep 4 

Ons thema is sport en deze week staat fietsen 

centraal. We hebben al heel veel geleerd over de 

fiets. Vandaag sluiten we af met een fiets dictee. 

De fiets van Ada staat in de klas en we benoemen 

de onderdelen van de fiets.. die schrijven we gelijk 

op!  

 

 
Groep 5 
Vandaag in de levend-rekenles hebben de kinderen verpakkingen op volgorde van licht naar zwaar gelegd. 

 
Groep 7  
Wist dat ze nog geld in de klassekas hadden, verdiend met hun 
markt van vorig jaar. Hiervan hebben ze een leuk uitje met de klas 
georganiseerd naar een trampolinehal. Gezien hun beperkte budget 
hebben ze nog even onderhandeld met de manager van de hal om 
zo op een mooi uitje uit te komen van hun eigen geld.  
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Groep 1/2  en 2/3  

..Hebben aandacht besteed aan het verhaal van sint-maarten. In groep 1/2 hebben de kinderen de 

gebeurtenissen in de juiste volgorde gelegd. 

 

Groep 6 

 is op excursie geweest naar het teylers 

museum. Onderweg hebben ze het verkeer 

geturfd. Terug op school zijn de resultaten 

in een beelddiagram verwerkt.  

 

 

 

 

 

 

Groep 8 is druk in de weer in de keuken. Ook hebben ze zelf een 

sint-maartenrap geschreven en ingestudeerd.   
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staat een bericht van organisaties van buiten de school waarvan 
wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. Het betreft een bericht 
van de buurtsportcoach over de kerstmannen hindernisbaan die zij 
organiseren op 14 december. 

 

 

 

Kerstmannen hindernisbaan 

 

 

 


