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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Onderzoek”. 
Hierbij denken wij aan: 

- Onderzoeksvragen kunnen stellen om vervolgens een plan te kunnen 
maken en dit uit te voeren 

- Betrouwbare informatie weten te verzamelen 
- Goede conclusies kunnen trekken uit de gevonden informatie 

 
Sinterklaas op school 
Deze maand is het weer zo ver. Op zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in ons land. 
Op vrijdag 4 december vieren we het grote Sinterklaasfeest op school. Wij zorgen ervoor dat 
dit jaar het Sinterklaasfeest Coronaproof gevierd kan worden.  

- Sinterklaas zal vóórdat de kinderen op school komen, al in de school aanwezig zijn. 
Het is dus niet mogelijk om de aankomst van Sinterklaas met uw kind samen op het 
schoolplein te bekijken. We vragen u om de kinderen deze dag net als alle andere 
dagen, bij de rand van het schoolplein af te zetten en zo snel mogelijk te vertrekken, 
om drukte te voorkomen.  

- Sinterklaas en piet zullen niet in de klassen komen. De kinderen kunnen langs 
Sinterklaas en piet lopen. Er zal gezorgd worden dat de afstand tussen de kinderen 
en Sinterklaas altijd 1,5 meter is. 

- Er zullen per kind verpakte pepernoten worden uitgedeeld.  
 
Sinterklaas groepen 1/2/3 
In de groepen 1/2/3 houden we net als voorgaande jaren het verhaal van het 
Sinterklaasjournaal aan. U kunt eventueel met uw kind het journaal volgen op Nederland 3 of 
via de website www.sinterklaasjournaal.nl.  
De kinderen mogen op woensdag 25 november hun schoen zetten in de klas. 
 
Sinterklaas groepen 4/5, 6/7 en 8 
Ook dit jaar gaan de groepen 4/5, 6/7 en 8 lootjes trekken. Wij zullen dit doen op maandag 16 
november. De kinderen gaan vervolgens voor degene die op hun lootje staat een mooie 
surprise met een gedicht maken en een cadeautje kopen. Wilt u aan het volgende denken:  

 De uitgaven voor de cadeautjes bedragen € 4,00 
 Het is de bedoeling dat de surprise zichtbaar is, dus de surprise hoeft niet apart 

ingepakt te worden. 
 Zorg ervoor dat de naam voor wie de surprise is, duidelijk zichtbaar is.  

 
De kinderen mogen hun surprise dinsdag 1 december of woensdag 2 december in de 
‘Schatkamers’ zetten (op de leerpleinen bij de groepen). Woensdag 2 december om 14.15 uur 
willen we de schatkamers compleet hebben, zodat we donderdag met alle kinderen alvast 
kunnen genieten van de surprises. We gaan ervan uit dat alle kinderen enorm hun best doen 
om voor de ander iets moois te maken. Als ouder mag u natuurlijk altijd helpen.  
 
 
  

http://www.sinterklaasjournaal.nl/


OUDERS 

 
Notulen MR-vergadering 04-11-2020 
Onderwerpen die zijn besproken: 

 Afwegingskader voor coronamaatregelen. Deze is opgesteld en zorgt ervoor dat er 

een duidelijk kader is om besluiten te nemen wat betreft de maatregelen.  

 De begroting voor 2021 is besproken en vragen zijn gesteld aan Maarten Buiting 

(directeur). 

 Professioneel statuut; hierin staat voor een school welke taken er verwacht worden 

van verschillende personeelsleden. Dit was ter kennisgeving van de MR. 

 Het schoolondersteuningsprofiel is toegelicht door Maarten Buiting. Hierin geeft de 

school aan welke zorg zij kunnen bieden aan leerlingen. De MR heeft ingestemd met 

het schoolondersteuningsprofiel. 

 De mededelingen vanuit de OV, GMR, MR en het team zijn besproken. 

 Tot slot heeft Bob Jansen (personeelsgeleding) afscheid genomen van de MR. Jos 

Bergervoet zal zijn plaats per 1 januari 2021 innemen.  

 Aan het begin van het schooljaar is een oproep geplaatst of er ouders zijn die zitting 

willen nemen in de MR. Helaas heeft hier niemand op gereageerd. Rutger Smits, Roy 

van Vugt en Cindy Dimmendaal hebben zich herkiesbaar gesteld. Zij zullen dit jaar 

zitting in de MR nemen namens de ouders. 

 
Ontwikkelgesprekken 
Vanaf woensdag 4 november 16.00 uur tot vrijdag 13 november kunt u zich inschrijven voor 
een ontwikkelgesprek. De ontwikkelgesprekken zijn facultatief. De gesprekken zullen 
plaatsvinden in de periode van maandag 16 november tot vrijdag 27 november. Wij vinden het 
belangrijk dat we met alle kinderen en ouders voor de kerstvakantie minimaal één gesprek 
hebben gehad. De gesprekken van groep 1/2/3 zullen telefonisch plaatsvinden en de 
gesprekken voor groep 4 t/m 8 zullen via Teams plaatsvinden. 

Fruit op school 
Zoals eerder is gecommuniceerd, hebben we vanaf woensdag 11 november weer schoolfruit. 
De schoolfruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.  
U mag zelf de kinderen ook groente of fruit meegeven. Het is de bedoeling dat alle kinderen op 
deze GRUIT-dagen tijdens de ochtendpauze iets van GRoente of frUIT eten. We willen de 
kinderen niet verplichten om het fruit dat door het programma wordt aangeboden op te eten, 
als ze dit niet lusten. We stimuleren wel heel erg dat kinderen het in ieder geval proeven. We 
merken in de groepen dat kinderen ook door andere kinderen gestimuleerd worden om het in 
ieder geval te proberen. We gooien geen groente en/of fruit weg. Kinderen mogen het fruit dat 
ze niet opeten mee naar huis nemen.   
 
Aanwezigheid Maarten 

Week 47 Ochtend Middag 

Maandag (16-11) Expeditie 

Dinsdag (17-11)  

Woensdag (18-11)  

Donderdag (19-11) Expeditie 

Vrijdag (20-11) Expeditie 

 
 

  

Week 48 Ochtend Middag 

Maandag (23-11)  

Dinsdag (24-11) STUDIEDAG 

Woensdag (25-11)  

Donderdag (26-11) Expeditie 

Vrijdag (27-11)  



 

AGENDA 

 
Ma  16-11 t/m vrij 27-11 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Di 24-11 Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 04-12 Sinterklaas  
Do 17-12 Kerst op school 
Vrij  18-12 Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 21-12 t/m vrij 01-01 Kerstvakantie 

 
 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 


