
  

 
 

3 november 2021 
 

AGENDA 
 

  3 november   Techniekochtend groepen 3/4 is uitgesteld, nieuwe datum volgt  

  5 november   Nationaal Schoolontbijt 

  8 november  Start Week van Respect  

  8 november  Start inloopweek 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

17 november   Groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis 

19 november   Muziekgastlessen i.v.m. Sinterklaas, groepen 4 t/m 8 

23 november    Gastles Veilig Verkeer Nederland in de groepen 7 en 8 

24 november   Schoenzetten 

25 november   Muziekgastlessen i.v.m. Sinterklaas, groepen 1/2 en 3 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

  7 december    Dag van de Vrijwilliger 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week woensdag de kinderen van groep 6 naar het van Goghmuseum zijn geweest 

• Ze het net een schoolreisje vonden! 

• Ze een prachtige tour door het museum hebben gehad 

• We hopen dat ze erg geïnspireerd zijn geraakt 

• Veel musea leuke activiteiten voor kinderen organiseren 

• Zij ook vaak gratis toegang hebben! 

• Vorige week de kleuters hebben genoten van de herfstwandeling 

• We via deze weg alle hulpouders willen bedanken! 

• We het heel fijn vinden dat er altijd zoveel ouders/verzorgers willen helpen! 

• Er al veel elektriciens, ingenieurs en ontdekkers in de dop te vinden zijn 

• Vrijdag in de onderwijsgroepen het Nationaal Schoolontbijt plaatsvindt 

• De kinderen daarom allemaal de 4 b’s moeten meenemen: Bord, Beker, Bakje (voor o.a. de 

yoghurt) en Bestek. Liefst voorzien van naam. 

• U hier meer over kunt lezen in de bijlage van deze Nieuwsbrief 

• We iedereen alvast eet smakelijk wensen en een gezond ontbijt! 

• Volgende week de Week van Respect is 



• U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief! 

 

KINDERPRAAT 
 

Een leerling bij de BSO wil de medewerkster graag wat vertellen: ‘Juf, mijn moeder moest in 

een potje plassen omdat ze een plasontsteking heeft!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

3 november Gino, groep 3 

3 november Joëlle, groep 7  

6 november Thom, peutergroep 

7 november Bram, groep 2 

9 november Sanne, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Nine, in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Inloopweek 

Volgende week (week van 8 november) zal de eerste inloopweek plaatsvinden. Ouders en 

verzorgers mogen deze week op één van de dagen in de ochtend mee naar de klas, om te 

kijken waar de kinderen in de klas mee bezig zijn en dergelijke. 

De leerkrachten zijn dan in de klas en wachten dus niet op het plein op de kinderen. Wel zijn 

er medewerkers op het plein om eventueel kinderen naar binnen te brengen.   

De school zal wat eerder opengaan en we starten gewoon om half negen weer met de lessen. 

Omdat de aantallen besmettingen weer oplopen en wij geen anderhalve meter afstand kunnen 

garanderen tijdens de inloopweek, willen wij u vriendelijk verzoeken om bij het binnenkomen 

van de school een mondkapje te dragen. Voor u, andere ouders/verzorgers en voor onze 

(kwetsbare en/of zwangere) collegae is het prettig als u hieraan wil meewerken. 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdagochtend doen de onderwijsgroepen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het 

Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als missie een gezond ontbijt, 

elke dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek schuiven basisscholen, kinderopvanglocaties en 

brugklassen in heel Nederland aan tafel voor een gezond ontbijt en de beste start van de dag. 
Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een goed ontbijt is en wat je ’s 

ochtends het beste kunt eten. Het initiatief is in 2003 ontstaan uit een maatschappelijk idee 

van een aantal ambachtelijk bakkers. Zij wilden het belang van een gezond ontbijt van zoveel 

mogelijk schoolkinderen en hun ouders onder de aandacht brengen. Het begon klein: vijf 

basisscholen deden mee met een proef, waarbij kinderen met hun juffen en meesters samen 

aan tafel gingen voor een feestelijk ontbijt. Inmiddels is het Nationaal Schoolontbijt  



uitgegroeid tot een zelfstandig en breed gesteund initiatief, waaraan jaarlijks ruim een half 

miljoen kinderen deelnemen op zo’n 2.500 scholen en kinderopvanglocaties.  

Het ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en 

bevat een keuze aan gezonde ontbijtproducten. Het Nationaal Schoolontbijt kan elk jaar 

rekenen op brede steun van diverse samenwerkingspartners. Superpartner ALDI, bakkers en 

productpartners maken het Nationaal Schoolontbijt mede mogelijk door belangeloos bij te 

dragen met hun logistieke diensten en producten. Daarnaast heeft het Nationaal Schoolontbijt 

ook de steun van maatschappelijk partners als het Voedingscentrum, de Maag Lever Darm 

Stichting, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). 

Het ontbijt bestaat dit jaar uit fijn volkoren busbrood, volkoren bolletjes, mini volkoren 

rozijnen bolletjes, bruin brood glutenvrij, matzes volkoren, Blue Band Goede Start, kaas 30+, 

Frutesse rinse appelstroop, Bon Maman confiture, halfvolle yoghurt, halfvolle melk, Pickwick 

fruitthee, paprika, eieren en appels. 

Samen maken wij ons sterk om te laten zien hoe belangrijk een gezonde start van de dag is! 

We willen u vragen uw kind(eren) vrijdagochtend de 4 B’s te laten meenemen: Bord, Beker, 

Bakje en Bestek! 

 

Ouderbijdrage 

Vorige week heeft u via Social Schools en Wiscollect een factuur ontvangen voor de 

ouderbijdrage 2021-2022. Veel ouders/verzorgers hebben deze reeds voldaan, waarvoor 

hartelijk dank! Mocht u de ouderbijdrage al betaald hebben met de Meedoenpas/Huygenpas, 

dan kunt u de factuur als niet verzonden beschouwen. 

 

Gymschoenen 

We merken dat veel kinderen geen gymschoenen mee hebben naar de gymzaal; dat is niet 

hygiënisch! Wilt u ervoor zorgdragen dat uw kind(eren) gymschoenen meenemen? 

WEEK VAN RESPECT 

 

Volgende week (de week van 8 november) is het weer de Week van Respect! Deze week 

staan we stil bij respect en vrijheid. De week is gevuld met veel activiteiten en lessen, onder 

andere vanuit de Respect Foundation. Respectvol samenleven begint thuis én op school. 

Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar 

en hun omgeving mee te geven. 

De activiteiten variëren van ‘complimentendag’ tot ‘mijn geheime vriendje’ en het spel ‘Wat 

is écht eigenlijk?’ Dit spel zal gespeeld worden in de groepen 6, 7 en 8: Hoe weet je zeker wat 

er echt is, wie bepaalt dat en hoe stellen we meningen of ideeën gaandeweg bij? 

Tegenwoordig worden we overspoeld met informatie. Zowel online als offline. Hoe vind je je 

weg in deze jungle van stemmen, bronnen en waarheden? Echt roept ECHT veel vragen op! 

De kinderen gaan op ontdekking: welke verschillende mogelijkheden zijn er allemaal? Van 

kleine dingen tot grote thema’s. Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht echt is, is dat 

niet automatisch voor een ander. De leerlingen leren zo onder andere dat de mens in staat is 

tot fantaseren en creëren, dat informatie vanuit verschillende invalshoeken komt, dat er 

verschillende bronnen van informatie bestaan en 

ze oefenen met het geven hun mening, met het 

luisteren naar anderen en na te denken over het 

verschil tussen verzonnen en feiten. 

 

We wensen iedereen een goede en respectvolle 

Week van Respect toe! 

  


