
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 6, 14 november 2019 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

18 november Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij.  

19 november Groep 7P (juf Loes/juf Hanna) gaat plastic vissen, info in deze nieuwsbrief 

19 november Groep 5H (juf Lisa/juf Sabine) naar het Woeste Westen; zie info in deze nieuwsbrief 

20 november Themabijeenkomst “grenzen stellen bij kleuters” op locatie van Hall, zie info in de 
nieuwsbrief 

25 november Groep 7H (juf Ingrid) en groep 8P (meester Jordy) gaan plastic vissen, info in deze 
nieuwsbrief 

25 november Groep 4H (juf Cobie/juf Stefanie) naar het Woeste Westen, zie info in deze nieuwsbrief 

26 november 19.00 uur Ouderavond groepen 8 over de overstap naar het VO zie aparte uitnodiging 
ouders groepen 8 

29 november Themabijeenkomst “grenzen stellen bij kleuters” op locatie van Hogendorpplein, zie 
info in de nieuwsbrief 

5 december Sint komt op school! Kinderen ’s middags vrij!  

9 december Groepen 6 gaan schaatsen op het Museumplein, zie info in deze nieuwsbrief 

 

Informatie uit de school 
 
Studiedag 
A.s. maandag 18 november hebben we een studiedag. We gaan verder met het herschrijven van onze visie 
en missie (met dank aan de ouders die hierover hebben meegedacht) en we gaan praten over de 
rapporten. In de middag starten we met het nascholingstraject over digitale geletterdheid. Hierover kunt u 
meer lezen op https://mediawegwijs.nl/.  
 
Diploma-uitreiking nieuwe mediatoren 
We hebben nieuwe mediatoren op beide locaties. Gefeliciteerd en veel success!! Dank aan juf Gonnie die 
de training verzorgd heeft.  

 

 
 
  

https://mediawegwijs.nl/


Creatieve vakken 
Naast de cognitieve vakken zijn creatieve vakken erg belangrijk in ons 
onderwijsaanbod. Wekelijks krijgen kinderen les van een vakdocent van 
muziekschool Aslan in : Dans, muziek of theater/drama. 
Afgelopen woensdag 13 november konden ouders een theaterles bijwonen op 
onze locatie van Hall. 
Ook onze lessen beeldende vorming krijgen dit schooljaar een flinke impuls. 
Alle groepen krijgen enkele lessen van vakdocenten beeldende vorming 
(Betteke Akkerman en Annelie Grob). 
 
Ook werken wij aan onze eigen vaardigheden. Op dinsdag 29 oktober hebben 
wij met ons hele team een inspirerende workshop beeldende vorming gehad 
van onze vakdocent Betteke Akkerman 

 
Hulp bij Sinterklaasfeest gezocht 
Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag weer in Nederland aan (en zondag zelfs in Amsterdam!). De 
voorbereidingen voor het feest op school zijn in volle gang Om alles goed te laten verlopen hebben we ook 
uw hulp hard nodig. U heeft hier al een mail over gekregen van de klassenouder, maar bij deze nogmaals de 
dagen waarop we ouders zeker nodig hebben.  

 dinsdag 19 november- versieren van de school (van Hall) vanaf 8.30 uur 
 woensdag 20 november - versieren van de school (Plein) vanaf 8.30 uur 
 donderdag 5 december - helpen bij de circuits van de OB en BB. 
 vrijdag 6 december opruimen Sint versiering en versieren Kerst (beide locaties) 

vanaf 8.30 uur 
 

Activiteiten:  
 
Groep  4H en 5H naar het Woeste Westen 
De groepen 4H en 5H gaan de komende periode naar het Woeste Westen. Zorgt u er voor dat uw kind 
kleding en schoenen (laarzen) aanheeft, die vies mogen worden?  
Op dinsdag 19 november gaat groep 5H (juf Lisa/juf Sabine).  Zij vertrekken al in de ochtend en komen niet 
thuis tussen de middag! Geeft u uw kind een lunchpakketje mee!  
Op maandag 25 november gaar groep 4H (juf Cobie/juf Stefanie). Hun activiteit start om  13.00 uur en 
kinderen die tussen de middag naar huis gaan, moeten om 12.30 uur terug op school zijn. 
 
Plastic vissen door de groepen 7P, 7H, 8P en 8H 
Dinsdag 19 november gaan de groepen 7P en 8H en maandag 25 november gaan de groepen 7H en 
8P plastic vissen met de stichting Plastic Whale. 
De kinderen zullen die dag overblijven, omdat we niet op tijd terug zijn. Geeft u ze dus een lunchpakketje 
mee. 
Plastic Whale strijdt voor plasticvrije wateren. Wij stellen ons ten doel om bij te dragen aan oplossingen 
voor de plastic soep. Dat doen wij door maatschappelijk bewustzijn te creëren voor het probleem, maar 
vooral door met zoveel mogelijk mensen actie te ondernemen en plastic te gaan vissen. Zo organiseren wij 

publieke evenementen die gratis toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
Schoolschaatsen! 
Maandag 9 december gaan beide groepen 6 in plaats van hun normale gymuurtje naar het Museumplein 
om daar een uur schaatsles te krijgen. De les duurt van  13.00 tot 14.00.  We vertrekken om 12.30 uur bij 
school.  
 
 
 
 
 



Themabijeenkomst: “Grenzen stellen bij kleuters” 

 Mijn kind wil niet naar bed. 

 Mijn kind eet niet wat ik op tafel zet. 

 Mijn kind wil steeds TV kijken of met de IPad spelen. 

 Mijn kind wil niet opruimen. 
Kom je dit wel eens tegen? Hoe ga je als ouder hiermee om? Hoe kun je het beste grenzen stellen bij 
kleuters? Hoe ga je om met straffen en belonen?  
Over deze vragen organiseren wij voor de ouders van de kleuters een thema ochtend op woensdag 20 
november op de Van Hallstraat. Elmer Louman (Ouder- en Kindadviseur) houdt een korte inleiding en 
daarna is er ruimte voor vragen en discussie. We starten om 8.30 uur. Voor de ouders van het van 
Hogendorpplein herhalen wij deze bijeenkomst op vrijdag 29 november.   
Ook de ouders van de peuters zijn van harte welkom.    
Zie ook flyers bij de groepen 1/ 2 op beide locaties.  
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 28 november 2019 
 

  


