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Vanuit de directie 

De herfstvakantie zit er inmiddels weer op. 
We hopen dat iedereen genoten heeft van 
een fijne vakantie ondanks dat die er in deze 
bijzondere tijden wellicht anders uit zag dan 
andere jaren. Dit geldt ook op school. 
Regelmatig moeten er teamleden getest 
worden en kunnen daardoor niet op school 
zijn. Toch is het wel belangrijk dit goed te 
doen om te voorkomen dat we een 
‘brandhaard’ worden. Gelukkig krijgen we 
steeds sneller de uitslag en is er nog 
niemand positief getest. 

Helaas gebeurt het ook dat er leerkrachten 
zijn die in thuisquarantaine moeten, zij 
pakken het onderwijs dan digitaal op 
wanneer zij niet ziek zijn. We doen er met 
elkaar alles aan om te voorkomen dat 
mensen niet aanwezig kunnen zijn maar 
realiseren ons ook dat dat in deze tijden 
echt niet altijd lukt. Het is fijn dan te merken 
dat er begrip is vanuit ouders.  

Wij begrijpen ook heel goed dat het voor de 
thuissituatie veel betekent wanneer een kind 
niet naar school kan. Laten we met elkaar 
zorgen dat we elkaar helpen waar het kan en 
er zoveel mogelijk aan doen om het virus 
buiten de deur te houden. 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

We zijn in de onderbouw gestart met het 
individueel spelen met onze leerlingen.  We 
doen dit omdat we zien dat het belangrijk is 
voor onze leerlingen dat hun spel wat meer 
structuur en vorm krijgt. We helpen hen 
hiermee door hen duidelijkheid te geven in 
wat ze willen gaan spelen, wat ze hiervoor 

nodig hebben en hoe ze dit vervolgens 
kunnen gaan aanpakken.  

Middenbouw 

Vanaf donderdag 29 oktober krijgen de 
groepen van de middenbouw een aantal 
lessen in het bespelen van de djembé. In 
verschillende groepen wordt op dit moment 
aandacht besteed aan ‘Grej of the day’ of 
aan ‘Foto van de dag’, hierbij wordt gewerkt 
aan de algemene ontwikkeling van de 
kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken 
over de Domtoren, maar ook internationale 
onderwerpen komen aan bod. Aanstaande 
zaterdag is het Halloween en daarom gaat 
meester Bob tijdens de kookles mummies 
maken.  

Bovenbouw 

We zijn hard aan het werk in de bovenbouw. 
Een groot deel van de leerlingen van groep 
8 heeft de ADIT gemaakt, een IQ toets. Fijn 
dat er zo hard gewerkt is! 

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Een nieuw schooljaar waarin wij op zoek 
gaan naar nieuwe aandachtspunten, maar 
ook veel aandacht blijven besteden aan 
onze punten van de vorige jaren. Het 
behouden van de rode lijn van het 
beloningssysteem is er daar één van.  

Werkgroep ICT: 

Binnen de werkgroep hebben we aandacht 
besteed aan het goed voorbereid zijn op het 
geven van thuisonderwijs wanneer dat nodig 
mocht zijn. De vorige keer dat het nodig was 
werden we hierdoor overvallen en moest 
alles in korte tijd geregeld worden. Nu zijn 



we er beter op voorbereid mocht het 
eventueel nodig zijn. Uiteraard hopen we 
dat dit niet het geval zal zijn. 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

Van 6 t/m 13 november is het de week van 
de mediawijsheid. In deze week wordt er 
extra veel aandacht gevraagd voor kritisch, 
leerzaam en vooral positief mediagebruik. In 
de klassen zal de komende weken hier meer 
aandacht voor zijn. Voor meer informatie, 
bekijk de website: 
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ 

Werkgroep lezen: 

Nu we gestart zijn 
met Estafette richt 
de leeswerkgroep 
zich op leesplezier 
en leesmotivatie. In 
het vorige A4-tje 
heeft u kunnen 
lezen dat de 
Kinderboekenweek 
is geweest. We 
delen graag de 
volgende foto met 
u.  

De komende periode gaan we inventariseren 
welke informatieve boeken de leerlingen 
graag lezen.   

Informatie personeel 

Zowel juf Sonja en haar vriend als meester 
Robin en zijn vriendin zijn in verwachting 
van een kindje. Meester Robin verwacht hun 
kindje in januari en bij juf Sonja in maart. 

 

Sinterklaas 

Het duurt nog even maar op de achtergrond 
zijn we al aan het nadenken hoe we het 
Sinterklaasfeest dit jaar vorm gaan geven. 
Door de verschillende maatregelen kunnen 
we het niet doen op de manier die we 
gewend waren. We hebben besloten dat Sint 
en zijn pieten dit jaar geen bezoek aan de 
school kunnen brengen. Uiteraard gaan we 
zorgen voor een leuke invulling van de dag. 

 

Schoolfruit 

In de week van 9 november zal er weer 
gestart worden met het schoolfruit. Drie keer 
per week krijgt iedere klas een schaal met 
schoongemaakt fruit. Door een klein groepje 
van enthousiaste ouders wordt dit fruit 
schoongemaakt en uitgedeeld. Op welke 
dagen dit zal zijn krijgt u nog te horen. 
De periode van het schoolfruit duurt 20 
weken. 
Dit alles is te danken aan het EU-Schoolfruit- 
en groenteprogramma. 
 

Ouderbijdrage 

Eind september hebben we alle leerlingen 
een brief meegeven over de vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage 
gebruiken we voor leuke activiteiten binnen 
onze school. bijv. sinterklaas, kerst, 
schoolreisjes enz. Mocht u het 
reactieformulier nog niet hebben ingeleverd, 
wilt u deze dan alsnog aan uw zoon of 
dochter meegeven?  

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Donderdag 19 
november 

Studiedag: alle 
kinderen vrij 

 


