
13. Nieuwsbrief 25 november 2022 

Data van belang 

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

Juf Sanne is de hele dag in groep 7/8d. 
Juf Suzanne is tot 10.00u in groep 6b.  

Dinsdag 
Meneer Soufian is de hele dag in groep 1/2 
Juf Whitney is in de ochtend in groep  4b en in de middag in groep 5/6c.  

Juf Sandra is de hele dag in groep 8c.  
Juf Marcella is in de ochtend in groep 5b.  

Juf Eefje is de hele dag in groep 1/2. 
Juf Crissy is de hele dag in groep 7a. 
Woensdag  

Meneer Soufian is in groep 2/3a. 
Juf Eefje is in groep 2/3a. 

Juf Dana  is in groep 3b. 
Donderdag 
Meneer Soufian is de hele dag in groep 1/2 

Juf Whitney is de hele dag in groep 4b 
Meneer Berend is de hele dag in groep 6a.  

Juf Quincy is de hele dag in groep 7a 
Vrijdag  
Juf Hulya is de hele dag in groep 2a/3a. 

Meneer Berend is de hele dag in groep 5c/6c.  
Juf Quincy is de hele dag in groep 7a. 

Juf Whitney is in de ochtend in groep 6b en in de middag in groep 5/6d. 
 
Spel van de week 

Komende week starten de stagiaires op verschillende momenten in de week 
tijdens de pauze om kinderen te begeleiden bij het spel van de week. Ze brengen 

daarmee mogelijke spellen onder de aandacht van de kinderen.  
 

Voorleeswedstrijd 
Dinsdag strijden de kinderen die de voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8 
hebben gewonnen tegen elkaar. Eerst de kinderen van groepen 7 en dan de 

kinderen van de groepen 8. Na de pauze strijden de 2 winnaars tegen elkaar 
zodat we een echte voorleeskampioen hebben van onze school.   

 
Sinterklaas 
Komende woensdag komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school. We 

hebben een rooster gemaakt om de show van de Pieten te kunnen bekijken. 
Daarnaast zijn er leuke activiteiten in de groepen. De kinderen die een surprise 



thuis hebben gemaakt brengen deze maandag mee naar school zodat we zeker 

weten dat ze er woensdag allemaal zijn.  
 

Schoolfruit 
Deze week krijgen de kinderen een stuk watermeloen, snacktomaatjes en een 
halve sinaasappel.  

 
Schriften/werkjes inkijken 

Wij nodigen hierbij alle ouders/verzorgers uit om donderdag na schooltijd om 
15.05u naar de klas te komen om de werkjes van de kinderen te bekijken. De 
schriften kunnen dan ook worden ingezien. U krijgt dan een beter beeld van waar 

de kinderen mee bezig zijn op dit moment. U bent van harte welkom!!! 
 

Ouderbijdrage 
Dank jullie wel voor de betaalde ouderbijdrage. Een deel van de ouders heeft 
deze inmiddels betaald. Alle 3 de routes zijn gevolgd en kunnen we noteren.  

Contant via de naam op de envelop, het overmaken doordat de naam en groep 
erbij staat en de betalingen via de link via de namen van de ouders. Dit laatste 

kost iets meer moeite maar is tot op heden gelukt. Enkele ouders hebben een 
mailtje daarover gestuurd en dat maakt het ons dan weer makkelijker.  

Wie het nog vergeten is, kan alsnog betalen. Zie daarvoor de bijgevoegde brief 
van vorige week.  
 

Gedragsverwachting  
Gedragsregel 4: ik houd de gang netjes  

We praten met de kinderen over wat nou een 
nette gang is. Daarna gaan we met de 
kinderen op de gang kijken of de gang ook 

netjes is.  
We leren de kinderen dat ze elkaar helpen.  

Als er een jas op de grond ligt hang je deze 
netjes aan de kapstok. Liggen er andere 
spullen op de grond dan raap je die op en 

ruim je ze op of vraagt aan de juf/meester 
wat je ermee moet doen. 

 
Busvervoer  
We hebben vanuit FNV een brief gekregen gericht aan de MR van de school over 

het schoolvervoer. Afgelopen dinsdag is dat besproken met de leden van de MR. 
  

Een deel van onze leerlingen komt met busvervoer naar school. De laatste tijd 
merken we dat het met regelmaat voorkomt dat kinderen later op school 
aankomen of langer moeten wachten voordat ze worden opgehaald om naar huis 

te gaan. Heel vervelend natuurlijk. Toch weten we dat de busmaatschappijen 
enorm hun best doen om alle leerlingen op tijd op te halen. Zij hebben echter de 

maken met grote personeelstekorten. Mocht u problemen ervaren met het 
vervoer van uw kind, laat dit vooral weten aan de busmaatschappij zodat zij het 
op kunnen lossen. Maar wij hopen ook op uw begrip voor de problemen waar zij 

nu tegenaan lopen.  


