
15. Nieuwsbrief 9 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 
Er is vervanging aangevraagd omdat meneer Bas afgelopen week ziek is 

geworden. Ik heb echter nog geen uitsluitsel hierover gekregen en dus is 
onderstaand rooster voorlopig. Er kan nog best een en ander worden aangepast.  

Dinsdag 
Juf Sandra is de ochtend in groep 8a en in de middag in 7/8d.  
Juf Marcella is de hele dag in 5b.  

Juf Eefje is de hele dag in groep 6a. 
Juf Whitney is de ochtend in groep 7c en in de middag 5/6c. 

Juf Saskia is in de middag in groep 5/6d.  
Woensdag  
Meneer Soufian is in groep 2/3a. 

Juf Emily is in groep 3b. 
Juf Monique is in groep 4a. 

Juf Dana is in groep 4b. 
Juf Quincy is in groep 6a.  
Juf Eefje is in groep 1/2. 

Donderdag 
Juf Lisa is de hele dag in groep 2/3. 

Juf Anja is de hele dag in groep 4b. 
Meneer Berend is de ochtend in groep 7/8d en in de middag in 7a. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  

Juf Whitney is in de ochtend in groep 8c en in de middag in groep 4a. 
Vrijdag  

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

Juf Quincy is de hele dag in groep 6b.  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 5/6d en in de middag in groep 6b. 
 

Studiedag maandag 12 december 
Vanwege de studiedag maandag a.s. zijn alle kinderen vrij. Wij gaan verder met 

onze scholing betreffende “doordacht passend lesmodel” dat ons helpt om nog 
betere lessen te verzorgen voor alle kinderen. Daarna gaan we in ons leerteam 
weer verder werken aan de schoolontwikkelingen van dit jaar: “de gezonde 

school”, leesmotivatie, passend rekenonderwijs, executieve functies, werken aan 
woordenschat, gebruik van kidsweek.  

 
Schoolfruit 
Deze week krijgen de kinderen een halve sinaasappel, tomaatjes en een peer.  

 
Kerstviering 23 december 

In de loop van deze week en anders komende nieuwsbrief komt hierover meer 
informatie. Het is, zoals al jaren de gewoonte, om iets mee te nemen voor de 
lunch die middag dat we samen kunnen delen binnen de groep. Het is dus zeker 

niet de bedoeling om voor alle kinderen iets mee te geven want 15 kinderen met 
15 hapjes gaat echt niet lukken om dat opgegeten te krijgen. Het is dan de 

bedoeling dat wat over is gewoon mee terug gaat.  



Kerstvakantie 

Vanuit de Catharinaparochie in Oosterhout hebben we uitnodigingen gekregen 
voor een activiteit in de kerstvakantie waaraan de kinderen mee kunnen doen.  

In de bijlagen worden deze aangegeven:  
- 29 december 10.00-12.30u Vindervakantiedag 
-  6 januari 15.30-17.30u Drie Koningen zingen 

In de bijlage kunt u zien waar de activiteit plaatsvindt en wie mee mogen doen.  
 

 
 


