
12. Nieuwsbrief 18 november 2022 

Data van belang 

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 
Afgelopen week is het allemaal anders gelopen dan aangegeven in de 

nieuwsbrief. Als er meer mensen ziek worden moeten we zoeken naar 
oplossingen. Gelukkig hebben we die kunnen vinden door te schuiven.  
De kinderen zullen vast verteld hebben welke juf/meester in de klas is geweest.  

Voor komende week weer een planning voor zover bij ons bekend op 
zondagavond. Zijn er meer zieken dan verschuiven we weer. Heel vervelend voor 

alle partijen maar we kijken steeds naar de beste oplossing voor groep en 
collega.  
Maandag  

Juf Nancy is in de ochtend in groep 2a/3a in de middag in groep 5d/6d.   
Juf Sanne is in de ochtend in groep 7/8d. 

Juf Suzanne is vanaf 14.30u in groep 7c.  
Juf Quincy is de hele dag in groep 8b.  
Dinsdag  

Juf Whitney is in de ochtend in groep 7c en in de middag in groep 3b.  
Juf Sandra is in de ochtend in groep 8a en in de middag in groep 7d/8d.  

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

Juf Quincy is de hele dag in groep 8b.  
Woensdag  
Juf Eefje is in groep 7b. 

Juf Quincy is in groep 8b.  
Meneer Soufian is in groep 2a/3a.  

Juf Monique is in groep 5b 
Donderdag  
Juf Whitney is de hele dag in groep 7b 

Een vervanger of juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  
Juf Anja is de hele dag in groep 4b.  

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

Een vervanger of juf Quincy is in de ochtend in groep 7a en in de middag in 
groep 7c.  

 
Toetsen komende week  
Vanaf maandag worden de kinderen van groep 7 en 8 getoetst op AVI en DMT 

voor lezen. DMT doet de eigen leerkracht en de AVI wordt afgenomen door IB-
ers, logopedisten en oud-collega’s. De kinderen van de onderbouw en 

middenbouw gaan de spelling en rekentoetsen maken.   
 



Sinterklaastijd 

Wat een gezelligheid in de school. De Pieten komen om schilderijen te maken, de 
boel op zijn kop te zetten, we hebben een stal voor Ozosnel, het paard van de 

Sint en in de aula is de schatkamer van de Sint. Zijn mantel hangt al klaar op de 
speciale stoel. De knutselwerkjes worden steeds mooier. De leerkrachten delen 
via de schoolapp regelmatig updates hierover.  

Deze week hebben de kinderen van groep 7 en 8 geld mee gekregen om een 
cadeautje te kopen voor de persoon waar ze de surprise voor gaan maken. Zij 

hebben lootjes getrokken hiervoor.  Elk jaar komen hier de mooiste creaties uit. 
We zijn weer erg benieuwd.  
 

Schoolfruit 
De komende week krijgen de kinderen een appel, een peer en worteltjes.  

 
Ventileren op school 
In verband met virusoverdracht blijft het belangrijk om zo goed mogelijk te 

ventileren in de school. Nu het kouder wordt is het goed om kinderen laagjes aan 
te geven zodat ze iets uit of aan kunnen trekken in de klas als het warmer of 

kouder is. Een extra vestje of trui is dan geen overdreven luxe.  
 

Ouderbijdrage 
We hebben dit schooljaar nog geen brief uit doen gaan om de ouderbijdrage te 
vragen. We hebben die natuurlijk wel nodig om leuke dingen te kunnen doen met 

b.v. sint, kerst, carnaval etc. We hopen daarom ook dat jullie hieraan mee willen 
doen. Natuurlijk is de bijdrage vrijwillig maar vele kleintjes maken wel een grote 

pot om uit te bekostigen. In de bijlage heeft u de brief die hierover gaat. Daarin 
staat ook de link om het betalen gemakkelijk te kunnen maken.  
 

 
 


