
    
 

   
 

 
 

 
 
Nieuwsbrief nr. 03 verstuurd op 30 oktober 

Algemeen 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus en de dringende oproep vanuit het RIVM/ PO-raad 
om zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen te laten plaatsvinden, hebben wij besloten om de 
oudergesprekken die binnenkort gepland staan niet fysiek in school door te laten gaan. Wij hechten 
net als u veel waarde aan deze oudergesprekken. Vandaag (30 oktober) ontvang u een brief met meer 
informatie. U kunt hierin aangeven wanneer en in welke vorm u een gesprek wenst te hebben. Indien 
wij tijdig alle voorkeuren retour krijgen, kunnen wij eind volgende week uw zoon/dochter een 
uitnodiging mee naar huis geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  
 
 

Fietscontrole 
Dit schooljaar gaat de fietscontrole i.v.m. Corona niet door. Uiteraard is het wel van belang dat uw kind 
op een veilige fiets de weg op gaat! Wij willen u verzoeken om zelf de fiets van uw zoon en/of dochter 
even goed na te kijken. Deugdelijke fietsen met goede verlichting en het dragen van een 
veiligheidshesje (zeker in het buitengebied) is van levensbelang! 
 

Week van de mediawijsheid  
Groep 7 en 8 zal tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november), meedoen aan 
MediaMasters 2020. Wat is MediaMasters? Tv, internet, Social Media, apps, games en smartphones: 
de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed 
en wat kun je ermee? Dat ontdekken leerlingen  in het superspannende mediawijsheidspel: 
MediaMasters 2020.  
 
Elke speeldag start met een korte aflevering op het digibord. De 
afleveringen laten niet alleen een spannend verhaal zien, maar 
behandelen ook diverse mediawijsheidthema’s. Naast de 
afleveringen gaan leerlingen aan de slag met Mediamissies. Met 
deze opdrachten leren ze op een uitdagende manier over media. 
Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je betrouwbare 
informatie? Hoe maak je een blog?  

 
Voorleeswedstrijd 20 november 
Op 20 november wordt de jaarlijkse voorleeswedstrijd op school weer gehouden. De aankomende 
weken gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 de strijd aan binnen de eigen groep. De winnaar van elke 
groep gaan dan aan een heuse jury voorlezen, waarnaar de schoolwinnaar wordt gekozen. 
Wij wensen alle kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen! 
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Juf Monique 25 jaar in het onderwijs 
Al 25 jaar juf. Wat gaat de tijd snel. Op dinsdag 27 oktober hebben we deze mijlpaal op school gevierd 
en wat ben ik verwend. Van prachtige tekeningen, lieve kaartjes en heel mooie cadeaus. Het was een 
heel gezellige dag en ik wil dan ook iedereen bedanken voor alles! Wat werk ik toch op een fantastische 
plek. Ik ben trots op al mijn collega’s, ouders en natuurlijk ook alle kinderen.  
Op naar het volgend jubileum! 
Nogmaals bedankt allemaal! 
(juf) Monique 
 

Nieuws voor groep 1/2/3 
We werken de komende weken over het thema herfst en vriendschap aan de hand van het 
prentenboek ‘Twee vechtende eekhoorntjes’. Twee eekhoorntjes willen allebei dezelfde dennenappel 
hebben voor hun wintervoorraad. Het is de laatste die er in het woud te vinden is. Uh-oh, dat wordt 
ruzie! Voor dit thema mogen de kinderen spullen meebrengen die bij de herfst horen. Denk hierbij ook 
aan boeken of spelletjes en materialen voor onze ‘boshoek’. Wie kan ons blij maken met 11 kleine 
paaltjes die zelfstandig kunnen staan en één schuin afgezaagd uiteinde hebben? We willen hier graag 
kabouters van maken! We horen het graag! 
 

Sint- en Kerstviering 
Op dit moment zijn de verschillende commissies bezig met de voorbereidingen van de Sint- en 
Kerstviering. Deze vieringen zullen er logischerwijs anders uitgaan zien dit schooljaar. Indien wij meer 
duidelijkheid hierover hebben, zullen wij u hierover informeren. 

 
Juf Stella  
De vervanging in groep 7 en 8 van meester Paul stopt a.s. vrijdag 6 november. Dat betekent dat juf 
Stella volgende week vrijdag (6 november) voor het laatst bij op school is. Wij bedanken haar voor haar 
enthousiasme en inzet. Veel succes op je volgende school!  

 
TSO Commissie 
In het bestaande oppasrooster zit een klein foutje m.b.t. de weeknummers. In de bijlage van deze 
mailing treft u een correcte versie aan.  
 
Met vriendelijke groet, de TSO commissie 
 
 

Kalender november/december 

29 oktober t/m 1 nov                   oudpapier 
4 november                                   peuterochtend 
23 november                                 vergadering OR 
25 november                                 vergadering MR 
4 december   Sinterklaasfeest 
9 t/m 13 december  oudpapier 
 
 


