
Sint in aantocht! 

Trefwoord 

Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 12 november:  19.00-21.00: Versieravond sint 

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 

di 24 november:  Schoen zetten 

ma 30 november:  20.00: Ouderraad 

vr 4 december:   Sinterklaasfeest 

ma 7 december:  19.00-21.00: Versieravond kerst 

di 8 december:   Groepen 1/2-B en 1/2-C naar kerststal Vaarderhoogt 

do 10 december:  Groep 1/2-A naar kerststal Vaarderhoogt 

wo 16 december:  19.00: Kerstviering in de Pauluskerk 

vr 18 december:  12.00: Begin kerstvakantie alle groepen 

ma 21 dec. t/m vr 1 jan.: Kerstvakantie 

ma 4 januari:   Eerste schooldag van 2016 

  

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema Kleren maken de man. 
Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt 

veel maar ook niet alles. 

Groepen 1 t/m 4: De generaal is ziek (2 Koningen 5, 1–5); De generaal moet naar de 

profeet (2 Koningen 5, 4-9).  

Groepen 5 en 6: Naäman de held (2 Koningen 5, 1); Naämans kleding verbergt een geheim 

(2 Koningen 5, 1–5). 

Groepen 7 en 8: Wat verbergt Naämans kleding? (2 Koningen 5, 1–5); Naämans kleding 

verbergt een geheim (2 Koningen 5, 1–5). 

 

 

 

Morgen worden in de bovenbouw de lootjes getrokken voor de 

sinterklaassurprises. De kinderen krijgen dan ook een brief met de spelregels. 

Vanavond gaan we de school in sintsfeer te brengen, want a.s. zaterdag kunnen we 

hem en zijn trouwe metgezellen op de televisie in Meppel zien aankomen. Hopelijk 

zijn er genoeg ouders om ons vanavond bij het versieren te helpen. 

Het lijkt me handig om u nu alvast te melden dat we op maandagavond 7 

december a.s. de school weer in kerstsfeer gaan omtoveren. Anderhalve week 

later vieren we immers al het kerstfeest in de kerk. Ook dan rekenen we weer op de hulp van voldoende ouders. 

Bedankt alvast! 

 

 

 

 

Als het goed is, hebben de ouders van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 de uitnodiging 

ontvangen voor het oudergesprek van volgende week dinsdag of woensdag. Zo niet, dan 

moet u even contact opnemen met de leerkracht. 
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Begintijd ‘s morgens 

Gebruik smartphones 

Herhaalde oproep 

 

 

 

 

 

In onze schoolgids staat een stukje over het gebruik van mobiele telefoons 

(tegenwoordig bijna allemaal smartphones) in school. Heel veel kinderen in de 

bovenbouw beschikken over zo’n apparaat en nemen deze ook mee naar 

school. Dat is prima, maar de afspraken in de schoolgids zijn nog steeds 

ongewijzigd. De kinderen zetten de mobiele telefoon namelijk uit voordat ze 

de school ingaan en stoppen deze dan weg in hun tas. 

In groep 8 zullen in de loop van het jaar in het lesprogramma momenten zijn waarop de smartphones juist zullen 

worden ingezet bij ons onderwijs. De leerkracht zal die momenten tijdig aangeven. 

 

 

 

 

 
Bijna iedereen is inmiddels gewend aan de begintijd die we sinds januari van dit jaar 

hanteren. We merken echter dat een aantal kinderen (en ouders?) toch kennelijk nog iets te 

laat van huis vertrekken. Voor deze groep herhalen we nog even dat om 8.20 uur de eerste 

bel gaat. Op dat moment gaan de schooldeuren open. De kinderen hebben vervolgens 5 

minuten om naar binnen te gaan. Wanneer om 8.25 uur de tweede bel klinkt moeten alle 

kinderen binnen zijn. De schooldeuren gaan dan dicht. De ouders van de kleuters hebben 

dan nog 5 minuten om de school via de buitendeur bij het kleuterplein te verlaten. 

Op deze manier lukt het ons om om 8.30 uur met de lessen te beginnen.   

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor een oventje. Ik schreef over een ‘ongebruikt oventje’. Daarmee 

bedoelde ik niet dat het een nieuw exemplaar moest zijn, maar een oven die niet (meer) gebruikt wordt. Tot op 

heden hebben we nog geen reactie gekregen op deze oproep, dus we hopen dat deze uitleg heeft geholpen. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend gewenst,  

Jacques van der Vlies 

 


