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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 29 november aan het leerdoel: 
“Communicatie”. 
Hierbij denken wij aan:  

- In allerlei situaties verschillende manieren van communicatie 
gebruiken. 

- Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden. 

 
Sinterklaas vrijdag 3 december 
Op vrijdag 3 december vieren we het grote sinterklaasfeest op school. Wij zorgen ervoor dat 
ook dit jaar weer 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 naar school te brengen.  

- Sinterklaas en piet zullen niet in de klassen komen. Wij zullen sinterklaas bezoeken 
met de groepen 1-2-3 en de groepen 4-5 in de speelzaal, zodat er afstand gehouden 
kan worden.   

- Er zullen per kind verpakte pepernoten worden uitgedeeld.  
- De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen hun surprise dinsdag 30 november of woensdag 

1 december in de ‘Schatkamers’ zetten (op de leerpleinen bij de groepen). Woensdag 
1 december om 14.15 uur willen we de schatkamers compleet hebben, zodat we 
donderdag met alle kinderen alvast kunnen genieten van de surprises. 

 
 

OUDERS 

 
Inleveren centraal prentenboek 
Een aantal weken geleden hebben de kinderen uit de groepen 1/2/3 een centraal 
prentenboek mee naar huis gekregen om in te lezen en te werken. Gelukkig zijn al een groot 
aantal boeken ingeleverd. Echter hebben we nog niet alle boeken mogen ontvangen.  
Wilt u het boek z.s.m. meenemen naar school, zodat de boeken ingeleverd kunnen worden 
bij de bibliotheek? 
Hieronder volgt een overzicht welk boek met welke klas is meegegeven: 

Groep: Groep 
1/2/3a 

Groep 
1/2/3b 

Groep 
1/2/3c 

Groep 
1/2/3d 

Groep 
1/2/3e 

Boek: Hé, wie zit 
er op de 
wc? 

Vliegens-
vlugge vlieg 

Tim op de 
tegels 

Zoekboek: 
Rik en de 
voertuigen 

Kikker is 
kikker 

Afbeelding:   
 
 
 
 
 

   

 



Europees schoolfruit 
Tot 22 april mogen wij weer meedoen aan het EU-Schoolfruitprogramma. 
De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk 
eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op onze GRUIT-
dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende twintig weken een 
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te 
eten.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te 
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese 
Unie. Er zijn voor school en ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan het 
programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Op naar een 
lekker en gezond schooljaar! 
Dit schoolfruit is extra, u kunt zelf inschatten of uw zoon/dochter nog extra fruit/groente 
meeneemt van thuis. 
 
 

AGENDA 

Ma  22-11 t/m vrij 03-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 
facultatieve ontwikkelgesprekken 

Di 23-11 Studiedag 
Vrij 03-12 Sinterklaas 
Do 23-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 

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

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  
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