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Vanuit de directie 

Vorige week hebben we allemaal kunnen 
genieten van de herfstvakantie. Dat betekent 
ook altijd dat er daarna een periode 
aanbreekt met daarin veel feestelijke 
activiteiten zoals Sint en Kerst. Ook gaan we 
weer schaatsen met de hele school. 
Daarover kunt u verderop meer lezen. 
Wellicht heeft u ook al in de media gehoord 
over een landelijke staking in het onderwijs 
op woensdag 6 november. Daarover kunt u 
verderop meer lezen.  

En dan komt ook de verhuizing naar het 
nieuwe schoolgebouw echt dichterbij. Het 
gebouw wordt prachtig! Iedere keer 
wanneer we er komen zijn we weer verrast 
wat er allemaal is gebeurd. Inmiddels wordt 
er al hard gewerkt aan de vloeren, zijn de 
wanden al geverfd en starten de 
timmerlieden binnenkort met het maken van 
de vaste kasten in de klassen. Ook zijn de 
eerste werkzaamheden aan het plein 
begonnen. We kunnen niet wachten om er 
straks ook echt aan de slag te gaan.  

 

Uit de bouwen 

Onderbouw:  

Er start deze maand een nieuwe juf op de 
OZA, juf Callista. We gaan de komende 
weken werken met het thema Sinterklaas.   

Middenbouw:  

De komende weken gaan we schaatsen met 
de kinderen, ze hebben er al veel zin in! Alle 
kinderen zijn inmiddels goed gewend aan 
het werken in de middenbouw: er wordt 
hard gewerkt en leuk gespeeld. 

 

Bovenbouw:  

In de groepen 8 heeft een deel van de 
kinderen de ADIT-test gedaan. Dit is een IQ 
test. Het was hard werken en de kinderen 
hebben dat heel goed gedaan. Tijdens de 
kinderboekenweek hebben we een 
verhalenwedstrijd gehouden. In de klassen 
hadden we de volgende winnaars: Senna, 
Faouzi en Mitchell (zij schreven samen een 
verhaal), Tunji, Hugo, Ivora en Iliass. De 
winnaar van de bovenbouw is:  Tunji. Van 
harte gefeliciteerd! 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag:  

Tijdens de studiedag hebben we ons bezig 
gehouden met gedrag. We hebben 
doorgenomen hoe je het best om kunt gaan 
met allerlei vormen van gedrag. 

Werkgroep ICT: 

Binnen de werkgroep ICT hebben we met 
elkaar nagedacht over hoe we straks in de 
nieuwe school op een goede manier om 
kunnen gaan met alle nieuwe computers. 
Hoe gaan we dit opbergen en hoe gaan we 
hier mee om? Belangrijk voor het behoud 
van de computers. We kijken er naar uit om 
hiermee aan de slag te gaan. 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

Van 8 november t/m 15 november is de 
week van de mediawijsheid. Door de hele 
school zullen er lessen gegeven worden 
binnen dit thema. Op dinsdag 12 november 
zal er een ouderavond georganiseerd 
worden. Een uitnodiging hiervoor zal via de 
Parro-app verstuurd worden. We hopen op 



een informatieve en gezellige avond met 
veel ouders! 

Werkgroep lezen:  

We zijn met de werkgroep druk aan het 
inventariseren welke boeken we nog aan 
willen schaffen voor in de schoolbibliotheek 
in ons nieuwe gebouw. Mochten jullie nog 
tips hebben dan horen wij die graag. 

Informatie personeel 

In de kleutergroep is juf Callista onlangs 
gestart. Zij is in dienst van Youké en samen 
met juf Suzanne en juf Sanne draait zij de 
groep.  

Schaatsen 

Ook dit schooljaar gaan we weer met alle 
kinderen van de school schaatsen bij de 
Vechtse Banen. Dit doen we op 3 
donderdagen: 31 oktober, 7 en 14 
november. De kinderen MOETEN deze 
dagen handschoenen en een muts dragen. 
Dit tegen de kou op de baan maar ook voor 
de veiligheid. De kinderen krijgen daar 
schaatsen maar mogen eventueel ook eigen 
schaatsen meenemen. 

Kijken in de nieuwe school 

Maandag 18 en dinsdag 19 november gaan 
alle kinderen een kijkje nemen in de nieuwe 
school. Dit doen we onder schooltijd en klas 
voor klas. De kinderen kunnen dan alvast de 
plek bekijken waar de school staat maar ook 
bijv. de gymzaal en hun eigen nieuwe lokaal. 
De woensdag na de kerstvakantie zullen we 
dan ook daadwerkelijk hier gaan starten. Op 
vrijdagmiddag 24 januari vindt de feestelijke 
opening van het gebouw plaats. Hier krijgt u 
later nog meer informatie over. 

Staking 6 november 

Zoals we u al eerder hebben laten weten en 
wat u ongetwijfeld ook in de media niet 
ontgaan zal zijn is dat we in onderwijsland 
veel te kampen hebben met de tekorten aan 
leerkrachten. Het is steeds moeilijker om 
leerkrachten te vinden, laat staan ook 
invallers bij ziekte. Hierbij hebben we ook al 
weleens een beroep moeten doen op u als 

ouder om uw kind een dagje thuis te 
houden en hebben zelfs een aantal klassen 
vorig jaar een 4-daagse schoolweek gehad. 
Veel van onze leerkrachten willen ook hun 
stem laten horen richting de politiek zodat 
er maatregelen genomen kunnen worden. 
Wij staken voor meer leerkrachten en een 
eerlijker salaris. Dit betekent dat wij de 
kinderen deze dag geen les zullen geven. 
Voor de ouders waarvan het kind met de 
taxi gaat geldt dat u zelf de chauffeur in 
moet lichten. 

Ouderavond mediawijsheid dinsdag 12 
november 

Op dinsdagavond 12 november om 19 uur 
organiseren we een informatieve 
bijeenkomst over het thema ‘mediawijsheid’. 
We hopen u deze avond te treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
Woe. 6 november Onderwijsstaking 
Do. 7 november Schaatsen 
Di. 12 november Ouderavond 

mediawijsheid 
Do. 14 november Schaatsen 
Ma. 18 en di. 19 
november 

Kijkje in de nieuwe 
school 

Woe. 27 november Studiedag, 
leerlingen vrij 


