
10. Nieuwsbrief 4 november 2022 

Data van belang 

7-11 november   : mediaweek  

14-25 november   : toetsweken 

30 november   : Sinterklaas komt op school 

1 december  : schriften inkijken 

12 december   : studiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 

13 december   : start groepsbesprekingen 

21 december  : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december  : start Kerstvakantie om 15.05u.   

  

Vervangingen 
Juf Yvonne is ziek en zo het nu lijkt voor langere tijd. We houden jullie hierover 

op de hoogte. Meneer Pim (gym groep 7-8) is dinsdag nog zeker niet aanwezig 
en donderdag wachten we af.  

Maandag  
Juf Sanne is in de ochtend in groep 7/8d.  

Juf Nancy is in de ochtend in groep 2a/3a in de middag in groep 5d/6d.   
Juf Anja is de hele dag in groep 5a.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 6b.  

Dinsdag  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 7a en in de middag in groep 7c.  

Juf Sandra is in de ochtend in groep 8b en in de middag in groep 7d/8d.  
Juf Marcella is de hele dag in groep 5b.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 1/2.   

Woensdag  
Juf Sanne in in groep 7/8d. 

Juf Quincy is in groep 6a.  
Juf Monique is in groep 4b.   
Donderdag  

Juf Hulya is de hele dag in groep 2a/3a. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  

Juf Whitney is de hele dag in groep 5/6d.  
Juf Anja is de hele dag in groep 4b.      
Vrijdag  

Juf Hulya is de ochtend in groep 2a/3a. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 5c/6c.  

 
Corona 
Deze week zijn 1 leerkracht en 1 leerling positief getest op corona. We vragen 

ouders om de kinderen zelf te testen bij klachten. Heeft u geen testen meer, 
vraag er gerust om aan de leerkracht. Hij/zij zorgt er dan voor dat er weer 2 

mee naar huis komen.  
 
Schoolfruit 

De komende week krijgen de kinderen een stuk komkommer, een banaan en een 
peer. 

 
Aan de slag met mediawijsheid in de klas 
Vanwege de landelijke week van de mediawijsheid krijgt dit komende week ook 

bij ons extra aandacht. Het is belangrijk dat kinderen hier op een goede manier 
mee om leren gaan. Het thema is: “Like en cancel” 



Rapporten groep 8 

De kinderen van groep 8 krijgen maandag hun 1e rapport mee naar huis. Zij 
krijgen in januari geen rapport omdat dan de adviesgesprekken zijn voor het VO. 

In het rapport staan bolletjes en die kunt u als volgt lezen:  
X 0 0 0 0 onvoldoende 
0 X 0 0 0 matig 

0 0 X 0 0 voldoende 
0 0 0 X 0 ruim voldoende 

0 0 0 0 X goed 
 
Toetsen  

Komende 2 weken worden alle kinderen getoetst voor lezen, rekenen, spelling en 
begrijpend lezen in de groepen 7 en 8.  

We maken dit jaar de toetsen voor een deel op de Chromebooks en dus niet op 
papier zoals we gewend waren. De leerlingen t/m groep 5 maken toetsen van 
“Leerling in Beeld” en de leerlingen van groep 6-7-8 maken “De toetsen 3.0” 

omdat voor hen de nieuwe toetsen nog niet klaar zijn. Zij gaan in mei wel de 
nieuwe toetsen gebruiken (groep 6-7). De leestoetsen worden in week 14 

november afgenomen in de groepen t/m 6. De week erna worden de leestoetsen 
afgenomen in de groepen 7-8.    

 
SWPBS 
We zijn afgelopen maandag gestart met 

een nieuwe gedragsverwachting: 
“ik speel fijn op het plein”. De kinderen 

kunnen hiervoor weer muntjes verdienen 
die ze dan sparen in de buis in de klas. 30 
muntjes is een beloning voor de hele klas. 

Tevoren is afgesproken waarvoor ze gaan 
sparen.  

Er gaat bij 30 muntjes ook een bal in de 
ballenbuis.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

We hebben op dit moment de 40e bal in de buis gedaan. Als er een veelvoud van 
20 ballen zijn (20-40-6—80-100 enz.) is er een beloning voor de hele school.  
Afgesproken was: Beloning voor 40 ballen > pyjama/pantoffel dag. 

We hebben met elkaar afgesproken dat we dat allemaal op dezelfde dag gaan 
doen.  



A.s. woensdag 9 november komen alle kinderen en personeelsleden in pyjama 

en/of op pantoffels naar school. Het is verstandig om de pantoffels in de tas te 
doen en ze in de klas pas te dragen (ze kunnen niet zo goed tegen vuil en nat).   

 
Uitslag MR verkiezing 
U heeft er iets langer op moeten wachten, maar hier is de uitslag van de MR 

verkiezing voor de oudergeleding. 
Er hadden zich 3 voortreffelijke kandidaten aangemeld, helaas is er maar plaats 

voor 1. 
Deze plaats zal worden ingevuld door Marcel Jochems (vader van Wessel uit 7C). 
Wij wensen Marcel veel succes in de MR! 

 
Uitnodiging om mee te doen in een musical 

Vanuit de Catherinaparochie in Oosterhout worden alle kinderen uitgenodigd, die 
dat willen, om mee te spelen in een musical. Op zondag 20 november in de 
pastorie op Markt 17 in Oosterhout. Je moet dan wel om 9.15u aanwezig zijn en 

het duurt de hele dag. Sluiting om 16.30u. Zie de bijlage die is toegevoegd.   
 

 
 

 


