
14. Nieuwsbrief 2 december 2022 

Data van belang 

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 Eefje is de hele dag in groep 7a.  

Dinsdag 
Meneer Soufian is de hele dag in groep 1/2 
Juf Sandra is de ochtend in groep 8b en in de middag in 7/8d.  

Juf Sanne is de hele dag in groep 7/8d 
Juf Marcella gaat in de ochtend zwemmen met 7/8d en in de middag in 5b.  

Juf Eefje is de ochtend in groep 2/3a en in de middag in 4b. 
Juf Whitney is de hele dag in groep 7a. 
Woensdag  

Meneer Soufian is in groep 2/3a. 
Juf Monique is in groep 4a. 

Juf Quincy is in groep 5a.  
Donderdag 
Meneer Soufian is de hele dag in groep 2/3 

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 7b. 
Juf Ilona is in de ochtend in groep 7a. 
Vrijdag  

Juf Monique is de hele dag in groep 5c/6c.  
Juf Quincy is in de ochtend in groep 8a en in de middag in groep 8b.  

 
Toetsen 

De afgelopen weken hebben de leerlingen nieuwe toetsen van CITO gemaakt. 
Deze toetsen zijn digitaal en worden gemaakt op Chromebooks. Wij willen kijken 
of digitaal toetsen de beste manier is voor onze leerlingen. Daarom kan het zijn 

dat uw zoon/dochter de komende weken nog een toets maakt, maar dan op 
papier. Tijdens de rapportgesprekken die eind januari/begin februari plaats 

vinden, hoort u hiervan de resultaten.  
 
Voorleeswedstrijd 

Aan de voorleeswedstrijd deden mee:  
Jip (7a), Chris (7b), Jayden O (7c), Mila (8a), Dylara (8b), Bowi (8c), Vlinder 

(7d), Jill (8d). Zij waren de groepswinnaars.  
Chris werd de winnaar van groep 7 en Mila de winnaar van groep 8. Daarna 
mochten zij beiden nog strijden tegen elkaar om tot 1 schoolwinnaar te komen:  

Mila uit groep 8a. Wij bedanken onze juryleden meneer Hans en meneer Piet 
voor hun werk want kiezen tussen 8 goede lezers valt niet mee. Daarna kiezen 

tussen de 2 beste voorlezers is nog lastiger.  
Mila mag nu meedoen aan de strijd om de winnaar te worden van Oosterhout 
(van alle scholen worden de winnaars naar de Bussel gevraagd en gaan daar een 

stukje voorlezen voor publiek en de jury). Groep 8a mag daar mee naar toe.  
 

 



 
Afgelopen woensdag was Sinterklaas op bezoek op school. De kinderen hebben 
genoten van een Pietenshow en de kleintjes zijn bij Sinterklaas in de schatkamer 

geweest om een cadeautje uit te kiezen. Een dag met een mooie strik erom! 
 

Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag!  
Op deze dag vieren we dat iedereen zichzelf 
mag zijn en dat niemand buitengesloten of 

gepest mag worden om wie die is. Dit doen we 
door de school paars te versieren. Naast dat 

we de school paars versieren, doen we ook een 
hele hoop andere toffe activiteiten: we lezen 
voor uit het prentenboek "Storkie viert een 

feestje," we gaan aan de slag met gedichten 
van kinderkoekenschrijver Pim Lammers en we 

kijken samen De Grote Paarse Vrijdag 
Spelshow (met voormalig Kinderen voor 
Kinderen presentator Ridder van Kooten).  

De belangrijkste boodschap van deze dag is dat 
iedereen zichzelf mag zijn en vooral aan te 

doen wat kinderen het liefst aandoet en waar 
ze zich het prettigst bij voelen. Of dat nou een paars shirt, Elsa jurk, Nike airmax 
of een tuinbroek is. Wij zorgen op school voor voldoende paarse versiering.  

We gaan er een vrolijk feest van maken, want jezelf zijn is een feestje!  
 

Schoolfruit 
Deze week krijgen de kinderen een halve sinaasappel, kleine tomaatjes en een 
gala appel.  

 
Zelftesten 

Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer 2 Corona 
zelftesten mee naar huis gekregen. Komende week hopen we de kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 ook zelftesten mee te kunnen geven. Heeft u tussendoor (extra) 

zelftesten nodig voor uw kind, mag u deze altijd vragen op school.  
 

Schoolschaatsen 
In Oosterhout staat vanaf maandag 12 december tot en met zondag 8 januari 

een schaatsbaan op de Markt. 
De scholen mogen een uurtje komen schaatsen tegen een kleine vergoeding.   
De groepen 4 t/m 8 hebben zich ingeschreven om te vrij te gaan schaatsen en 

spelen met hun klasgenootjes.  
Als je zelf schaatsen hebt dan mag je ze meegeven en anders kunnen de 

kinderen ze daar lenen.  
In deze periode is de baan ook open voor alle schaatsliefhebbers. Na 16.00u en 
in de weekenden en gedurende de hele kerstvakantie. Als je wilt weten wanneer 

deze precies open is ga dan naar de website: www.ijsmarkkt.nl  
14 december ’22: 5a en 5b 

15 december ’22: 8a en 8b 
19 December ’22: 4a en 4b en 6a en 6b 
20 december ’22: 8c en 7/8d 

21 december ’22: 7a, 7b en 7c 
 

 
 

Sinterklaas 

http://www.ijsmarkkt.nl/


 
 

 
 


