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Agenda 

Maandag 23 november  
Dinsdag 24 november  
Dinsdag 24 nov. en 
donderdag 26 nov. 

Neem een schoen mee voor het schoenzetten! 
Schoenzetten groep 1 t/m 8! 
Djembélessen voor de groepen 4 en 6 t/m 8. 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 

 
 
 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

21 november 
22 november 
 
23 november 
24 november 
 
 
26 november 
 
27 november 
 

Ahmed 
Bastiaan 
Liz 
Flinn 
Cezar 
Daley 
Zoë 
Reece 
Jesse 
Jayden 
Eline 

Groep 7 
Groep 2B 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 1 
Groep 2A 
Groep 7 
Groep 5 
Groep 7 
Groep 6 
Groep 7 

  

Mededelingen en verslagen 

Sinterklaasfeest 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 een 
lootje getrokken voor het Sinterklaasfeest. 
Dit jaar maken de leerlingen geen surprise voor elkaar. Dus hoeven er geen 
knutselspullen gekocht te worden voor het maken van de surprise.  
Reden is dat we bezoek aan winkels voor het kopen van een cadeautje of 
knutselspullen niet willen stimuleren. Wij hebben als school een 
maatschappelijke functie en willen de kinderen meegeven dat het belangrijk 

is je te houden aan de afspraken die nu gelden in deze bijzondere Corona-tijd. 
Wel maken de leerlingen een persoonlijk gedicht aan de hand van een blad met persoonlijke 
kenmerken over degene die je getrokken hebt. 
 
Als school hebben we met de oudervereniging bepaald op welke wijze  
we invulling geven aan de viering van het feest. Dit jaar is er gekozen  
voor deze invulling. Sinterklaas is op de hoogte gebracht van deze  
andere opzet en wat dat dan betekent voor de cadeautjespiet.  
Dit jaar dus een andere invulling van het feest, maar met elkaar gaan  
we er weer een gezellige feest voor de kinderen van maken! 
Meer informatie volgt nog. 
 
PS. Dinsdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Zorgt u dat uw kind maandag  
23 november zijn/haar schoen op school heeft staan? Graag voorzien van naam. 



Kerstviering 
Ook de invulling van het kerstfeest wordt anders als normaal. 
Uiteraard gaan we met elkaar wel het kerstfeest vieren!  
Voor u is het belangrijk om te weten dat de viering in de kerk niet 
door kan gaan.  
En dat het kerstdiner is verplaatst naar een aangepaste kerstlunch.  
Dat doen we met een digitale viering op donderdag 17 december. 
Alle groepen verzorgen een onderdeel van de viering, dit wordt 
gefilmd en alle opnames bij elkaar vormen de viering die we 
gelijktijdig in de eigen groep gaan bekijken. 

De kerstlunch wordt een gezellig samenzijn in de groep waar we onder het genot van de lunch en 
een smakelijke afsluiting het kerstfeest met elkaar vieren. 
De andere activiteiten die tijdens deze kersttijd in de groep gedaan worden, laten we u weer zien 
via de Parro-app. 
Met de organisatie van de kerstactiviteiten sluiten we aan bij de richtlijnen die vanuit stichting 
Meer Primair en de GGD worden gegeven. Meer informatie volgt nog. 
 
KiVa 
Wist u dat de KiVa nieuwsbrieven op de website staan? 
Dat wij nu alweer toe zijn aan het nieuwe thema? 
 
In de onderbouw hebben we het over dat iedereen uniek is. 
‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. 
De kinderen kijken naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben.  
Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! 
Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn! 
 
In de bovenbouw hebben we het over plagen en pesten. 
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor 
iedereen het geval. Daarom gaan we de komende periode in op vervelend gedrag in de groep.  
Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van 
oefeningen leren de kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties 
waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker wordt. 
 
Computerles. 
Vandaag hadden de leerlingen van de groepen 8 
en 5 de derde en tevens laatste mediawijsheidles 
van deze lessenserie. 
De lessenserie wordt afgesloten met een echt 
Cyberagent-diploma. 
In december worden deze lessen aan de groepen 
6 en 7 aangeboden. 
 
Djembéles 
Afgelopen dinsdag en donderdag was het de beurt aan de groepen 1 t/m 3 en 5 om deel te nemen 
aan de djembé-les van meester Martijn. 
Tijdens deze les spelen de kinderen verschillende ritmes en ervaren zij de mogelijkheden van dit 
instrument. 
Volgende week zijn de groepen 4 en 6 tot en met 8 aan beurt. 



De djembé-lessen zijn onderdeel van het Kunst- en Cultuurprogramma.  
In de maand april krijgen alle leerlingen nog een djembéles van meester Martijn. 

 
De Rode Draad 
Vanaf de kinderboekenweek zijn de groepen 1 tot en met 8 bezig geweest met het project de Rode 
Draad. De Rode Draad is een doorgaande leeslijn voor groep 1 tot en met 8. 
In het leesbevorderingsprogramma De Rode Draad is het stimuleren van leesplezier een belangrijk 
doel.  
Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en gaan doordat zij 
meer lezen sneller vooruit in technisch en begrijpend lezen.  
Met de Rode Draad maken leerlingen in acht basisschooljaren kennis 
met prentenboeken, tekstsoorten, genres en schrijvers.  
Ze leren boeken kiezen, beoordelen en waarderen.  
Elk leerjaar heeft z’n eigen accent: 

- Groep 1/2: Voorlezen, kennis maken met prentenboeken in de klas. 

- Groep 3: Leren lezen, voorlezen en vertellen. 

- Groep 4: Kennismaken met verschillende soorten boeken. 

- Groep 5: Zelf kiezen van boeken. Wat is belangrijk bij het maken van 
een keuze? 

- Groep 6: Leren waarderen van boeken en leren zoeken in de bibliotheek. 

- Groep 7: Een schrijver of verteller komt op bezoek. 

- Groep 8: Plezier in lezen vasthouden 

De kleuters hebben bijvoorbeeld gewerkt met de voorleestas,  
groep 3 met een klein, draagbaar verteltheater (de kamishibai), 
en groep 6 met de uitdaging om leeskilometers te maken. 
Groep 8 is bezig geweest met ‘Bekijk ’t maar’. In kleine groepjes 

hebben de leerlingen een boek gelezen en 
de verfilming van het boek bekeken. 
Elk groepje heeft vervolgens een 
boekverslag gemaakt en een presentatie 
voorbereid. Hierin hielden ze een pleidooi 
waarom juist het door hen gekozen boek 
de moeite waard is om de film klassikaal 
te bekijken. Daarna werden door alle 
leerlingen stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. 
Telling heeft uitgewezen dat de presentatie over de GVR de Oscar 
heeft gewonnen. 

Het project de Rode draad wordt in samenwerking met de Bibliotheek uitgevoerd. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  


