
Trefwoord 

Oudergesprekken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di 7 november:   Groepen 1/2: Muziekvoorstelling Zwier (Gaspard de Coligny) 
wo 8 november:  Groep 8 Afvalproject 
do 9 november:   Doemiddag 
vr 10 november:  Schaatsdag groep 5 
di 14 november:  Groep 4: project De Kleurkamer (speellokaal) 
di 14 november:  Groepen 7 en 8 dansvoorstelling The Match (Speeldoos) 
di 14 en wo 15 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4, 7 en 8 
do 16 november:  19.00-21.00 uur: Versieravond Sint 
ma 20 november:  20.00 uur: Ouderraad 
wo 29 november:  Groepen 1 t/m 4 zetten hun schoen 
wo 29 november:  Informatieavond VO voor ouders groep 8 
di 5 december:   Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij) 
do 7 december:   20.00 uur: Medezeggenschapsraad 
vr 15 december:  Groepen 1/2 naar de kerststal 
di 19 december:  Avond: Kerstviering in de Paaskerk (aanvangstijd volgt) 
vr 22 december:  12.00 uur: Begin kerstvakantie 
 

	
Volgende week ronden we het thema Helden! af.  

Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?  
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Gideon vraagt hulp (Rechters 7, 9-15); Gideon jaagt de Midjanieten weg! (Rechters 7, 16-23). 
Groepen 5 en 6:  
Wie niet sterk is... (Rechters 7, 9-25); Het oude liedje... (Rechters 8, 22-35). 
Groepen 7 en 8:  
Een hoop herrie (Rechters 7, 9-25); Een godje van goud (Rechters 8, 22-35 
 
 

 
 

 
Voor de ouders van de groepen 1 t/m 4, 7 en 8 hebben we dit schooljaar de eerste 
gespreksmomenten op dinsdag 14 en woensdag 15 november gepland. Zoals voorgaande 
keren kunt u zich daarvoor aanmelden via een digitale link: 
 
https://www.survio.com/survey/d/X9V9R6A5M9V4K8R6H 
 
We verzoeken u uiterlijk maandag 6 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. 
 
Let op: De ouders van kinderen in groep 1 die na de zomervakantie al een startgesprek met de leerkracht hebben 
gehad hoeven zich niet voor deze gesprekken aan te melden. 
Dit geldt ook voor alle ouders van de groepen 5 en 6. Ook zij hebben al een startgesprek met de leerkracht gehad.  
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Bijlage 

Sintfeest 

Schoolfoto’s 

 
 
 

 
In de flyer en bovenaan de nieuwsbrief komt u tegen dat we op dinsdag 5 
december weer bezoek zullen krijgen van de goedheiligman en zijn trouwe 
hulppieten. 
De ervaring leert dat dit met name voor de jongste kinderen (groep 1 t/m 4) een 
zeer intensieve belevenis is. Om die reden is de onderbouw op 5 december altijd 
’s middags vrij. De meeste gezinnen zullen op die dag namelijk ook nog de 
pakjesavond vieren. We hebben verzuimd om in de jaarflyer te vermelden dat de 

groepen 1 t/m 4 die dag dus om 12.00 uur uit zijn. Mijn excuses daarvoor. 
 
 

 
 

 
Van de schoolfotograaf begreep ik dat 33% van de ouders nog niet heeft 
ingelogd om de foto’s te bekijken. Natuurlijk bent u volkomen vrij om dit 
wel of niet te doen. Maar wanneer u het totnogtoe bent vergeten, 
herinner ik u er graag aan om dit alsnog te doen. U bent vanzelfspekend 
vrij om ze al dan niet te bestellen, maar het is misschien toch in elk geval de moeite waard om ze te bekijken. 
Wanneer u de inlogcode kwijt bent of u hebt een andere vraag, dan kunt u dit melden aan: 
vragen@sgoolfotografie.nl. 
 
 

 
 
 

In de kerstvakantie wordt er in De Trits een sportdagkamp georganiseerd. In de bijlage vindt u de informatie 
daarover. 

 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel mooi weekend toegewenst,  
Jacques van der Vlies	
	


