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Agenda
AGENDA WEEK 47
maandag

16 november

dinsdag

17 november

woensdag

18 november

donderdag

19 november

vrijdag

20 november

maandag

23 november

dinsdag

24 november

woensdag

25 november

donderdag

26 november

vrijdag

27 november
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AGENDA WEEK 48

AGENDA WEEK 43
maandag

30 november

dinsdag

01 december

woensdag

02 december

donderdag

03 december

vrijdag

04 december

Sinterklaas

Schoolfruit
Zoals jullie weten doen we ook dit jaar weer mee met schoolfruit. Iedere dinsdag wordt het fruit of
de groente op school bezorgd. Wij laten dan aan de kinderen weten welk fruit of groente er voor die
week is. Lust een kind iets echt niet dan kan hij/zij eigen fruit meenemen. Het is wel de bedoeling
dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente eten in de kleine pauze. We
laten kinderen altijd even een proeven van het fruit of de groente, omdat bewezen is dat het soms
10 tot 15 keer proeven nodig heeft voor je aan een nieuwe smaak gewend bent. Bij het proeven
gaat het natuurlijk om een klein hapje en dwingen we kinderen echt niet. Maar zoals jullie weten is
er niks gezonder dan echt fruit en groente!!

De baby van juf Saskia

Klaeterinfo

Vrijdag komt juf Saskia met Lize een bezoekje brengen bij ons op school. We zijn heel blij dat we
Lize dan allemaal kunnen bewonderen en zorgen natuurlijk dat ze de leuke cadeautjes van ons
krijgt.

Sinterklaas
Vrijdag 04 december hopen we dat Sinterklaas, zoals ieder jaar, een bezoek komt brengen aan onze
school. Mocht Sint komen dan zal dit gewoon onder schooltijd zijn, zodat er geen ontvangst met
ouders is. Ook zal het niet mogelijk zijn dat de peuters dit jaar bij het feest aanwezig zijn. Wij
vinden dit natuurlijk ontzettend jammer, maar begrijpen ook dat Sinterklaas, die toch tot de risico
groep behoort, voorzichtig is i.v.m. corona. We maken er met de kinderen een geweldig mooi feest
van en zorgen dat jullie via Klasbord kunnen meegenieten.
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Oud papier
Zaterdag 12 december wordt het oud papier weer opgehaald. Zorg ervoor dat het allemaal mooi
verpakt aan de weg staat dan haalt het een stuk makkelijker op.

12-12-2020

Route 1
Route 2
Route 3

R. Koopman 441490/Splitthoff 441355
Koopmans 432388 / Gerritsen 0641226160
Koning 769019/ M. Koopman 0625481105

thema “ Viering”
Maandag 06 november hebben we ons nieuwe thema geopend. Alle leerkrachten waren
verkleed. De kinderen mochten raden bij welk feest de verschillende leerkrachten hoorden.
Er was een (witte) Piet, iemand met kerstversiering, een bruidegom en een bruid, en er
was een juf met een verjaardag hoed op. Daarna gingen de kinderen een speurtocht
houden door de hele school, op zoek naar attributen die bij verschillende feesten hoorden.
Eigenlijk alle feesten die we in Nederland vieren kwamen hier voorbij.
De kleuters werken op dit moment aan de verjaardag (van Pompon) en er wordt druk
gebakken met de nieuwe spulletjes die in de huishoek zijn gekomen. De kinderen van
groep 3 en 4 werken over de post. Want tijdens de feesten horen natuurlijk brieven en
vooral kaarten. Denk aan de kerstkaart, de verjaardagskaart, maar ook de brief aan
Sinterklaas. In de bovenbouw wordt techniek gekoppeld aan het thema. De kinderen zijn
druk bezig geweest om te kijken hoe je een ballon kunt inzetten om iets te laten
voortbewegen. Op klasbord kunnen jullie geregeld foto’s langs zien komen over het
werken in de verschillende groepen.

Stagiaires
Op dit moment werken er verschillende stagiaires bij ons op school. Wij vinden het
belangrijk dat aankomende leerkrachten een plek bij ons op school krijgen. Hiermee
leveren we een bijdrage aan het wegwerken van de tekorten in het onderwijs.
Op dit moment loopt Aaltje nog stage in groep 3,4. Aaltje zit op het AOC en is op
woensdag bij ons op school. Op dinsdags loopt Eva bij ons stage. Eva volgt de opleiding
Pedagogiek en Management. Eva loopt haar stage vooral bij Annigje. Sinds vandaag loopt
Anita stage in groep 8. Anita doet de Pabo en is 3e jaars student.
We hopen dat al onze studenten een fijne en leerzame tijd bij ons op school hebben.

Alvast noteren
17 november
04 december
12 december
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