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Vanuit de directie 

Het is alweer een jaar geleden dat we rond 
deze tijd druk bezig waren met het inpakken 
en uitzoeken van alle spullen op school. 
Klaar voor de grote verhuizing. Inmiddels 
zitten we hier een jaar en kennen we alle 
hoeken en gaten van het schoolgebouw en 
hebben we hier helemaal onze draai 
gevonden. 

Wanneer u de school nu binnenkomt (wat 
door de Corona helaas lastig is) kunt u zien 
dat het gezellig versierd is met pakjes en 
straks met de kerstboom. De gezellige 
decembermaand met zijn feesten staat voor 
de deur en hier besteden we op school ook 
aandacht aan. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

In de onderbouw zijn wij druk met het 
thema Sinterklaas en ook het thema kerst 
komt er weer aan. Daarna gaan wij het 
thematisch werken weer verder uitwerken 
voor de rest van het jaar en willen wij op dit 
gebied een rode lijn door de onderbouw. 
Met Kobi hebben wij de laatste 
bijeenkomsten gehad over het spelen in de 
onderbouw. In de komende periode gaan de 
leerkrachten alle tips en handvaten verder 
toepassen in de klas.  
 

Middenbouw 

De middenbouw is nu natuurlijk druk bezig 
met de voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest. Iedere klas geeft hier zijn 
eigen invulling aan.  Veel kinderen doen hun 

best om hun surprise voor 4 december klaar 
te hebben. Ze kunnen alle hulp gebruiken. 

In de groep van juf Melissa zijn de kinderen 
bezig met een boekendoos.  Een werkstuk 
over een boek dat ze gelezen hebben. 

 

Bovenbouw 

Er is de afgelopen periode hard gewerkt 
door de kinderen van de bovenbouw. In 
de groepen 8 zijn we druk bezig met het 
verzamelen van gegevens om een goede 
overstap te maken naar het voortgezet 
onderwijs. Op maandag 7 december 
hebben de leerlingen van groep 8 vrij en 
zullen de adviezen intern besproken 
worden. In de week voor de kerstvakantie 
zal er met iedere leerling van groep 8 
samen met ouder(s) individuele 
adviesgesprekken zijn.  
Op maandag 23 november hebben we 
lootjes getrokken. Hierover is een aparte 
brief in de Parro App verzonden. Succes 
met het maken van een mooie surprise! 
 

Uit de werkgroepen 

Niet iedere werkgroep heeft ieder A-Fiertje 
iets te melden. Daarom vindt u alleen een 
stukje van de werkgroepen waar nieuwe 
dingen te melden zijn. De verschillende 
werkgroepen die we hebben zijn gedrag, 
ICT, 21e eeuwse vaardigheden en lezen. 

Werkgroep gedrag: 

Door de Corona loopt alles een beetje 
anders dan anders. Focus ligt nu 
bijvoorbeeld op online werken. Met de 
werkgroep gedrag hebben wij al onze 



plannen voor de rest van het jaar op een 
rijtje gezet. De nadruk zal de komende 
periode ligt bij het beloningssysteem en hoe 
wij dit toepassen binnen de school.  

 

Informatie personeel 

Dit keer kunnen we u weer leuk nieuws 
melden: juf Nelissa is zwanger. In mei 
verwachten juf Nelissa en haar man hun 
eerste kindje. Juf Juul is bij ons begonnen op 
de vrijdagen in groep 3. Vorig jaar heeft ze 
ook al bij ons gewerkt en ze is dus al bekend 
in de school. Gedurende het schooljaar zal 
ze haar dagen verder uitbreiden.  

 

Sinterklaas 

We zijn op school druk bezig met de 
gezellige decembermaand. De entree en de 
gangen zijn versierd met vlaggetjes en 
pakjes. Volgende week vrijdag wordt in alle 
groepen het sinterklaasfeest gevierd. Helaas 
moet ook de Sint zich aan de Corona-
maatregelen houden en kan hij niet naar 
school toe komen op deze dag. We hebben 
er echter alle vertrouwen in dat hij ons niet 
zal vergeten! 

Verschillende kinderen zijn al druk bezig 
met hun surprises en gedichten om zo de 
Sint een beetje te helpen. Dit zijn de oudere 
kinderen. Voor de jongere kinderen 
organiseert de Sint zelf iets. Op deze dag 
(vrijdag 4 december) zijn alle kinderen om 
12 uur uit. 

 

Kerst 

Al snel na het Sinterklaasfeest staat het 
kerstfeest voor de deur. We waren gewend 
om met z’n allen op school te eten (in de 
ochtend). Sommige kinderen namen dan 
iets mee maar vanuit school werd er 
voldoende eten geregeld. Ook dit jaar gaan 
we gezellig met elkaar eten maar wel iets 
anders gezien de Corona-maatregelen waar 
we ons goed aan moeten houden. Dat 
betekent dat kinderen (hoe goed bedoeld 

ook) geen eten mee mogen nemen vanuit 
huis om uit te delen. Wij zorgen vanuit 
school dat er voldoende is. Later kunt u van 
de kerstcommissie nog een aparte brief met 
informatie verwachten rond het kerstfeest. 
Ook deze dag zijn de kinderen om 12 uur 
uit. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Vrijdag 
4 december 

Sinterklaasfeest, alle 
lln. 12 uur uit 

Maandag 
7 december 

Groepen 8a en 8b 
vrij vanwege interne 
besprekingen 
schooladviezen 

Vrijdag 18 december Kerstfeest 
Alle lln. 12 uur uit 

Maandag 21 
december t/m vrijdag 
1 januari 

Kerstvakantie 

 


