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Maandbrief 4 
Schooljaar 2017 – 2018                                14 december 2017 

 
 

 

 

Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 

15 december Gr. 1-2 vrij  

21 december Kerstdiner 

Nieuwsbrief gr. 2 

 

22 december Kerstviering Leerlingen ’s middags vrij 

8 januari Luizencontrole  

10 januari 2e VIP ochtend 1e door 8 kleuters bezocht 

15 januari Start CITO toetsen periode  

24 januari Voorleesontbijt  

25 januari Maandbrief 5  

26 januari Gr. 1-2 vrij  
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Kleuters: splitsing 
De splitsing van de 
kleutergroepen is 
aanstaande. Per 5 februari 
zullen we met 2 
kleutergroepen gaan 
werken. Het is de bedoeling 
om vanaf dat moment met 

een groep 2 te gaan werken die we aanvullen met de (oudste) kinderen van groep 1. 
Daarnaast zal er een groep 1 ontstaan. De leerkrachten bepalen welke kinderen in 
welke groep komen te zitten. De personele invulling is nog niet helemaal rond. Het 
plan bestond om juf Karin bij de kleutergroep te laten werken maar op het moment 
ligt er een aanvraag bij het CvB voor extra formatie. Mocht dat toegekend worden 
dan zal juf Karin bij groep 3 en 4 blijven en is er ruimte om iemand anders extra uren 
te geven. Deze collega zal dan bij groep 1 en 2 komen te werken. 
Juf Sheetal werkt daar op het moment met veel plezier en naar alle tevredenheid. Zij 
is veel met verschillende groepjes kinderen aan het werk en houdt zich bezig met de 
leesvoorwaarden en andere zaken die van belang zijn voor een goede basis in groep 
3. 
 
Rookvrij gebied 
Zoals eenieder weet, is roken in de school 
niet toegestaan. Ouders, leerkrachten maar 
ook anderen houden zich keurig aan deze 
regel. 
Roken op het plein is nog niet verboden 
maar dit rookverbod is aanstaande. Wij 
vragen eenieder dan ook op het plein niet te 
roken. Mocht u de kinderen brengen of 
halen dan vragen we u de sigaret bij het 
toegangshek van het plein te doven. Ook 
medewerkers van bedrijven die bij school aan het werk zijn, zullen we verzoeken niet 
binnen de hekken te roken. 
 

 
Zonnepanelen 
Afgelopen week zijn er ruim 60 zonnepanelen op 
het dak van de school geplaatst. Deze week is 
alles aangesloten en kan het milieuvriendelijk 
opwekken van eigen stroom beginnen. We zijn 
benieuwd wat deze panelen de school als 
besparing uiteindelijk zullen opleveren. 
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Website 
De nieuwe website is even wennen voor een 
hoop mensen. Men geeft aan informatie niet 
te kunnen vinden terwijl er juist veel meer 
overzichtelijk beschikbaar is. De komende tijd 
zal informatie aangevuld worden en zal er 
informatie achter lege knoppen komen te 
staan. Heel veel informatie is te vinden onder 
de knop Informatie/downloads. 
 

Sinterklaas 
De Sinterklaasviering op school is prima 
verlopen. Sinterklaas kwam rond 8.30 uur 
aan en mistte een aantal Pieten. Deze 
Pieten hadden in de school geslapen en 
meldden zich nadat de kinderen begonnen 
te roepen. Na een gezamenlijke opening 
bezocht de Sint alle groepen. Uiteraard was 
er veel tijd en aandacht voor de jongste 
kinderen. Die kregen ook allemaal een 

cadeautje van de Sint. Ook werden de hoogste groepen nog even kort bezocht. Hier 
hadden de kinderen surprises voor elkaar gemaakt. Er was daar weer veel tijd 
ingestoken en de kinderen konden daar een leuke ochtend mee vullen. Rond 12.00 
uur verlieten Sint en de Pieten de school en zat de Sinterklaasviering er weer op. 
 
Kerst 
Volgende week is het de laatste schoolweek voor de kerstvakantie. Donderdag a.s. is 
er weer het traditionele kerstdiner. Over het diner heeft iedereen al informatie 
ontvangen en veel kinderen en 
ouders/verzorgers hebben hun 
keuze al gemaakt. Voor het diner 
zelf volgt nog de uitnodiging. 
Vrijdag de laatste dag voor de 
vakantie gaan de kinderen kerst 
knutselen. Ook hierover zal 
informatie verstuurd worden. Om 
12.00 uur zit het jaar 2017 voor 
de school er op en begint de 
vakantie. 
Wees allemaal voorzichtig in de vakantie met vuurwerk en andere zaken. Geniet van 
de feestdagen. We hopen iedereen gezond en wel weer te zien op maandag 8 
januari 2018. 
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Muziek  
Direct na de vakantie beginnen de groepen 
5 en 6 een muziekproject. Ze gaan weer aan 
de slag met muziekvereniging DOK uit het 
dorp. In een langere periode dan vorig 
schooljaar leren de kinderen weer de basis 
van het bespelen van een instrument. We 
hopen dat het eindresultaat ook nog mooier 
zal zijn dan dat van vorig schooljaar. In april 
komt er als afsluiting misschien wel een 
uitvoering van de beide scholen in Het Oude 
Wapen. We houden u op de hoogte. 

 
Weerbaarheidstraining 
12 Januari hebben de groep 7 en 8 hun tweede les van Ralph Eisses. Ze gaan nu 
praktisch een deel van de middag aan de slag met een les Weerbaarheidstraining. 
De vorige les draaide om theorie en om uitwisseling van ideeën en meningen. Nu 
gaan we zaken in de praktijk brengen en echt aan het oefenen. We hopen dat de les 
weer net zo zinvol is als de vorige en ook nu weer stof tot nadenken geeft over het 
omgaan met elkaar. 

 
 
CITO 
Vlak na de kerstvakantie start ook al de eerste periode 
van het maken van CITO toetsen. Op zich niet iets om 
je druk over te maken maar als kinderen hun nachtrust 
krijgen en uitgerust naar school gaan dan worden 
toetsen in doorsnee beter gemaakt. 
 
 
 

Verkeersonderwijs 
Vrijdag 19 januari gaan de groepen 7 en 8 aan de slag met Landbouwverkeer op de 
weg. Over de exacte invulling van het programma volgt nog bericht maar het 
programma gaat in ieder geval over landbouwverkeer en hoe we er als fietser of 
wandelaar rekening mee moeten houden. 
Ook landbouwverkeer houdt uiteraard 
rekening met ons maar wij moeten zelf 
ook een aantal zaken goed in de gaten 
houden omdat machines alleen maar 
groter en onoverzichtelijker worden. Het 
gaat tenslotte om ieders veiligheid. 
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Schoolafspraak 
Ook na de kerst staat er uiteraard weer een schoolafspraak centraal waar iedereen 
op zijn manier en op het niveau van de groep invulling aan zal geven. De afspraak 
die we allemaal aan de orde zullen brengen is: 
 

Ik hoef dat niet op te ruimen, want ik heb er niet mee gespeeld. 
 
 
 

Elektricien gezocht 
Welke ouder kan voor onze school een buitenstopcontact 
installeren? 
Installateurs kunnen zich mondeling of per mail bij Gerrit 
Cazemier melden. 
Bij voorbaat dank. 
 
 

 
Kerstkaartenactie  
De groepen 7 en 8 doen mee aan de kerstkaartenactie van 
het Nationaal Ouderenfonds en Post.nl. Vrijdag a.s. gaan ze 
de kaarten maken. Ook worden de kaarten van teksten 
voorzien. Beide bovengenoemde instellingen zorgen ervoor 
dat de kaarten onder eenzame ouderen verspreid worden. Bij 
de kaarten voegen we het adres van de school. Misschien 
krijgen sommige kinderen zelfs weer een kaart terug. 
 
 
 
Laatste vrijdag voor de Kerst 
Kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen op de laatste vrijdag van dit 
kalenderjaar. Om 12.00 uur begint de kerstvakantie! 
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