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di 10 november:  Groep 8 naar Anne Frankhuis       

di 10 november:  Groep 4A Bosgeheimen  
wo 11 november:   Groep 4B Bosgeheimen 

do 12 november:  Tweede doemiddag groepen 3 t/m 8 

do 12 november:  19.00-21.00: Versieravond 

di 17 november:  20.00: Medezeggenschapsraad 

di 17 en wo 18 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

do 19 november:  Derde doemiddag groepen 3 t/m 8  

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Arm en rijk.  

Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en onrecht. 

Groepen 1 t/m 4: Een klein broodje voor Elam (Amos 8, 5-6); Dit hoort niet bij het land van God 

(Amos 2, 6-7). 
Groepen 5 en 6: Op de markt (Amos 5, 10-13 en 8); Slecht nieuws en goed nieuws (Amos 7 en 9).  
Groepen 7 en 8: Op de markt (Amos 5, 10-13 en 8); Weer thuis (Amos 7 en 9) 

 

 

 

Afgelopen zondag beleefden we een heel mooi uur in de 

Paaskerk. Wat fijn dat er zoveel kinderen en ouders 

aanwezig waren. Dat is waardevol, omdat we juist bij zo’n 

gelegenheid kunnen laten zien, ervaren en voelen wat de 

drijfveren zijn van onze school. Het gaat erom wie en hoe 

je bent en niet wat en hoeveel je hebt. De metafoor van de  

 

koffer en wat er allemaal in zit maakte dit heel helder. Ook 

op allerlei andere manieren werd dat duidelijk: de mooie 

liederen, gebeden en het gedicht, het indringende verhaal 

over Nabot, de verbeelding door de kinderen, de uitleg van 

dominee Marleen Kool enz.  

Op onze Facebook pagina vindt u nog meer mooie foto’s!  
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Studiedag 

Versieravond donderdag 12 november a.s. 

Vervanging juf Renske 

Oudergesprekken groepen 1 t/m 4  

 

 

Met de ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben we in september een startgesprek 

gevoerd. Indien nodig kunt u de leerkrachten van deze groepen persoonlijk 

benaderen indien u het nodig vindt om met hem of haar over uw kind te spreken. 

Maar dat is natuurlijk een algemene afspraak voor het hele jaar. 

Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben we dit schooljaar de eerste 

gespreksmomenten op dinsdag 17 en woensdag 18 november gepland. Zoals 

voorgaande keren kunt u zich daarvoor aanmelden via een digitale link. Deze link 

wordt uiterlijk morgenmiddag (dus vrijdag 6 november) in een aparte e-mail 

naar u gestuurd. We verzoeken u uiterlijk maandag 9 november a.s. de 

aanmelding in orde te maken. We gaan namelijk dinsdag het rooster maken, zodat 

we u woensdag de uitnodiging kunnen doen toekomen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-3 meldden we u over het zwangerschapsverlof van juf Renske dat half januari 

zal ingaan. Inmiddels kunnen we u melden wie haar gaan vervangen. In groep 7B (op 

woensdag) zal dit worden gedaan door Annelieke Dik. Annelieke heeft in het verleden al 

vaker op onze school ingevallen. Ze zal zich binnenkort daar komen voorstellen. In groep 8 

zullen haar dagen worden overgenomen door Wina Veldkamp. Wina is dit jaar twee dagen 

de leerkracht van groep 4A. Dat blijft ze ook, maar daarnaast gaat ze dus ook twee dagen groep 8 voor haar rekening 

nemen. Zij gaat daar de maandag en vrijdag doen en dus verschuiven de dagen van Jacobine Wijnhoven naar di/wo/do. 

Na haar zwangerschaps/bevallingsverlof neemt Renske een aantal weken ouderschapsverlof op. Dit betekent dat de 

bovengeschetste situatie tot de zomervakantie zal voortduren. 

 

 

 

 

 
Op zaterdag 21 november arriveert Sint in Baarn, maar op zaterdag 14 

november kunnen we de goedheiligman op de televisie al zien aankomen in 

Meppel. Dus voor die tijd willen we de school al in sintstemming gaan brengen. U 

wordt daarom uitgenodigd om volgende week donderdagavond naar school te 

komen om hierbij te helpen. Dan gaan we de school alvast in de sfeer van het 

sinterklaasfeest brengen. Vanaf 19.00 uur bent u welkom! Alvast bedankt voor 

uw hulp. 

 

 

 
 

 

 

De dag na de school- en kerkdienst waren de kinderen vrij, maar waren de juffen en 

meesters op school. 

’s Morgens hadden we voor de tweede maal Harry Janssens op bezoek. Harry is 

onderwijsadviseur en met name gespecialiseerd in de aanpak van gedrags- en 

werkhoudingsproblemen bij kinderen. Ook op onze school komen deze problemen 

voor en onze leerkrachten willen graag leren hoe we onze leerlingen nog beter kunnen 

helpen. 

Ook voor het middagprogramma hadden we een gast uitgenodigd waar we veel van hebben geleerd. Mevrouw 

Heinnie Kieft heeft verteld over hoe je van groep 1 t/m 8 aandacht kunt geven aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Natuurlijk is dit een aspect binnen ons onderwijs. Automatisch krijgt het al veel aandacht en ook 

binnen onze Trefwoordlessen gaat het er vaak over. Toch lijkt het ons raadzaam om het ook structureel binnen ons 

lesprogramma aan bod te laten komen. Dat zou b.v. kunnen aan de hand van de methode Leefstijl. Daarover hoorden 

we die middag heel veel en we probeerden zelf ook diverse lesideeën uit. We gaan ons er nu verder in verdiepen. 

 



Doemiddag 

Update schoolwebshop groep 8 

 

 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hopelijk 

thuis verteld over de eerste doemiddag-les die vorige 

week donderdag plaatsvond. Vandaag sloegen we het 

even over, maar op donderdag 12 en 19 november 

gaan alle kinderen met dezelfde activiteit verder. Eén 

van de activiteiten is het beschilderen van paraplu’s in 

de Pop-Up-winkel (Laanstraat 24). Ouders die het 

leuk vinden om een kijkje te komen nemen in deze 

winkel zijn van harte welkom. De doemiddag is van 

13.30 tot 14.30 uur. 

Voor de kookactiviteiten zijn we op zoek naar een tweede oventje. Heeft u er thuis nog één ongebruikt staan en wilt 

u deze beschikbaar stellen voor de school, dan maakt u ons daar heel erg blij mee. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

In nieuwsbrief-6 schreef juf Renske al dat zij met haar groep 8 al een schoolwebshop gaat 

opzetten en dat we misschien wel de eerste of één van de weinige zouden zijn. Ik kreeg van haar 

de volgende update: 

Ondertussen weten we dat we niet de eerste zijn, maar nog wel één van de weinige. Er is zelfs 

al een lespakket ontwikkeld waarmee je een schoolwebshop kunt opzetten. Van dit programma gaan wij dus ook 

gebruik maken. Daarin leren de kinderen wat een webwinkel is, over reclame en over producten. En vervolgens gaan 

ze ook de shop bouwen en de producten maken. We houden u op de hoogte en we zullen u zeker laten weten 

wanneer de shop open gaat, misschien zit er voor u ook wel iets leuks tussen om te bestellen! 

  
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 

Volgende week is het weer Sint Maarten. Over de 

optocht in het dorp leest u in de bijlage. 

Op het schoolplein is vorige week een mooi 
titanium armband (Boccia) gevonden. We denken 
dat deze van één van de ouders is. De eigenaar kan 
deze bij mij ophalen. 

 


