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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Sinds de vorige nieuwsraket (september 2020) is de 

wereld weer wat veranderd. Prachtige herfstkleuren in 

de natuur, frissere temperaturen en sinds kort 

wintertijd 

Maar er is ook veel hetzelfde gebleven.De scholen zijn 

nog steeds open, de kinderen kunnen elke dag naar 

school en er wordt volop ontdekt, (spelenderwijs) 

geleerd en samengewerkt.  

Gelukkig hebben we nog steeds geen groep thuis 

hoeven houden en hebben we met het team en 

invallers ervoor gezorgd dat de kinderen elke dag naar 

school konden. Maar alertheid blijft geboden.   

 

 CORONA-MAATREGELEN 
 

De Corona-maatregelen blijven nog steeds van kracht 

en hebben (dagelijks) invloed op het werken op 

school.  

Op school blijven we alert op de richtlijnen zoals het 

handen wassen, afstand tussen volwassenen en bij 

milde klachten thuisblijven. 

Wij merken dat veel ouders hier goed en begripvol 

mee omgaan. Aandachtspunt blijft wel de afstand van 

volwassenen onderling bij het brengen en halen. Wij 

willen u nogmaals met klem verzoeken om de 1.5 

meter te respecteren, ook als voorbeeldfunctie. 

Daarnaast blijft het belangrijk dat de doorgangen niet 

geblokkeerd worden er iedereen vlot vertrekt.                   

Verder zullen de cornona-maatregelen van invloed 

zijn op activiteiten in de komende weken zoals bij de 

portretgesprekken en de vieringen van Sinterklaas en 

Kerst.   

 Op maandag 09 november ontvangt u een 

aparte brief over hoe we de ontwikkel/ 

portretgesprekken gaan organiseren.  

 Op vrijdag 13 november verschijnt er een 

Sintraket. Daarin vertellen we u hoe de 

Sintviering er dit jaar uit komt te zien.  

 
 STAMKAART - GEGEVENS 

de kinderen hebben afgelopen maand allemaal 
een envelop meegekregen met daarin hun 
leerlingstamkaart. Op deze stamkaart staan 
belangrijke gevens zoals adresgegevens, 
huisarts, algemeen medische gegevens en 
wettelijk gezag. Wij hebben al veel 
ondertekende exempplaren ontvangen, maar 
nog lang niet van alle kinderen.Het is belangrijk 
dat u deze leerling zorgvuldig doorneemt, 
aanvult waar dat nodig is en aan de school 
overhandigt.   

VANAF 02 
NOVEMBER 

Start nieuwe thema “samenleven” 

 VRIJDAG 06 
NOVEMBER 

 Bosdag onderbouw 

 MAANDAG  
09 NOVEMBER 

 Studiedag; kinderen vrij 

 MAANDAG 16 
NOVEMBER 

 Portret mee 

 VANAF 17 
NOVEMBER 

 ontwikkelgesprekken 

20 NOVEMBER Bosdag onderbouw 



 

 

 
 

 
 AFSLUITING PROJECT 

Deze week wordt in alle groepen het stamgroepthema 
“En Toen ? ” afgesloten. De onderbouw heeft 
ontzettend veel ontdekt over stevige kastelen, dappere 
ridders, stoere jonkvrouwen, stevige harnassen, vurige 
draken en heldenmoed.  

 
De middenbouw heeft vandaag een echte HAPS-dag ( 
prehistorisch dorp)  beleefd. Met zelfgemaakte hutten, 
speren, kleibekers en oersoep.Leven zoals dat ruim 
2000 geleden werd gedaan.  

 
 

 
De bovenbouw heeft zich 
afgelopen weken 
ondergedompeld in het tijdvak van 
de Tweede Wereldoorlog. Met 
bezoeken aan musea, opdrachten 
over verzet en verraad, schrijven 
van gedichten en het maken van 
mindmaps en lapbooks.  

    
 

  
Van alle thema’s zijn via Parro of facebook foto’s 
gedeeld. Ook de komende tijd zullen we dit regelmatig 
doen.  

 

 NIEUW STAMGROEPTHEMA 

Vanaf volgende week gaan we aan de slag met het 
nieuwe stamgroepthema “Chocola ! “.Een grote 
verkenningstocht. Hierbij kan je denken aan  welke 
smaken er zijn?, hoe wordt het gemaakt?, wie maakt 
het?, hoe ontstaan de prijsverschillen?, wat kan je er  
allemaal van maken? Wat is eerlijke chocola ? Wat 
maakt een aantrekkelijke verpakking is? En of de letter 
W echt uit meer chocola bestaat dan de L. Natuurlijk 
sluiten we aan bij de interesses en verwonderingvragen 
van de kinderen.  

  GEZONDE SCHOOL 
We zijn een gezonde school en dat willen we graag zo 
houden. Bij ouders van nieuwe kinderen is er soms 
onduidelijk wat er nou wel en niet mag.  

In de ochtend graag voor alle kinderen fruit. Geef als 
drinken op school alleen water, melk of aanmaak-
limonade in een beker. (Geen pakjes of slurpfruit in een 
zakje: niet duurzaam) Verder voor de lunch kan in de 
broodtrommel: brood, krentenbol, mueslibol, 
roggebrood, noten, gedroogd fruit.. Denk zelf na of wat 
je meegeeft gezond is. Bij twijfel overleg je het best 
even met de stamgroepleider van je kind. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 AMBITIES EN ACTIETEAMS 
Op school wordt er hard gewerkt om elke dag samen 
van en met elkaar te leren. Kinderen leren van elkaar, 
maar ook stamgroepleiders leren van elkaar en van de 
kinderen. En als team willen we steeds stappen zetten 
om ons onderwijs te verbeteren. Op school zijn er 6 
actieteams die elk op hun deelgebied o.a.onderzoek 
doen, met voorstellen komen, analyses maken of 
scholing verzorgen. Ieder teamlid heeft een plek in een 
actieteam.  
Het actieteam rekenen onderzoekt hoe we de 
doorgaande lijn van het rekenen voor de hele school 
kunnen verbeteren. Aansluitend bij onze jenaplanvisie. 
Het actieteam taal richt zich dit schooljaar o.a. op de 
spellingsdidactiek en het creeëren van een rijk levend 
taalonderwijs-aanbod. 
Het actieteam Samenleven/ KIVA richt zich de sociale-
emotionele processen in een groep en komt met ideeën 
hoe de school- en buurtbetrokkenheid vergroot kan 
worden.  
Het actieteam Stamgroepwerk bereidt de thema’s voor. 
Kijkend naar de doelen, werkwijze, mogelijkheden en 
betrokkenheid. Met een blik naar buiten gericht. De 
wereld is immers ons klaslokaal 
Het actieteam portret richt zich op het vergroten van 
het eigenaarschap van kinderen op hun leerproces en 
hoe de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar kan 
worden gemaakt.  
En het actieteam kwaliteitszorg heeft als voornaamste 
taak om te analyseren hoe de kinderen zich ontwikkelen 
om het aanbod en /of werkwijze op individueel-, 
groeps-of schoolniveau hierop aan te kunnen passen.  
 
 

 E-WASTE 
Op school hebben wij nog steeds twee grote kartonnen 
dozen staan voor het inzamelen van defecte kleine 
electrische apparaten. Deze apparaten worden 
gerecycled en als er veel apparaten worden ingeleverd 
krijgt de school een duurzaam cadeau   
 
    

   
 
 
 
 
 

 GROTE BEER & JUF LIEKE 
Vanaf volgende week woensdag is juf Lieke weer terug 
van zwangerschapsverlof in de Grote Beer.  Juf Lieke 
werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Meester 
Rogier is er op doonderdag en vrijdag.  
En wat gaat juf Inger dan nu doen ? Die blijft gewoon bij 
ons op school ! Dat is fijn. Vanaf januari 2021 is Inger de 
juf van groep Maan, de instroomgroep. Tot die tijd is juf 
Inger onze vliegende keep.   

 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01 
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02 
Paasvakantie 02-04 t/m 05-04  
Meivakantie 03-05 t/m 14-05  
Hemelvaart 13-05  
Pinksteren 24-05 
Zomervakantie 12 juli-22 augustus 2021 
 
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties: 
maandag 09-11 
maandag 07-12 
vrijdag 19-02  
dinsdag 25-05  
vrijdag 11-06 
……………………………………………………………………………. 
Wij hopen jullie komende tijd allemaal in goede 
gezondheid te zien en te spreken.  
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
 
Yno 
 
 
 


