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Schoolbieb 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende weken: 

Woensdag 14 oktober 2020 

Woensdag 4 november 2020 

Woensdag 18 november 2020 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Sinterklaas 

Groep 1 t/m 4 

Sinterklaas gaat zijn cadeaus dit jaar online bestellen. Dit wordt gedaan via 

bol.com. Op vrijdag 16 oktober krijgt u een email met daarin informatie over 

hoe u de cadeauwensen van uw kind kan inleveren. Het mag maximaal €8 

kosten en er wordt één cadeau gekocht voor uw kind. Kijkt u alvast met uw 

kind op de website of in de app van bol.com? Op vrijdag 30 oktober moet dit 

lijstje zijn ingeleverd. 

 

Groep 5 t/m 8  

Op dinsdag 27 oktober worden er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8 om 

surprises te gaan maken. De 'Hulp-Sinterklazen' krijgen een envelop mee met 

geld en trekken een lootje met de naam van een andere leerling uit de klas.  

Afspraken over de surprise:  

- De kinderen vertellen aan niemand voor wie ze een surprise 

maken(misschien wel aan papa of mama). 
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- Ze maken een leuke surprise. Dus geen dingen met scheerschuim of natte 

ontbijtkoek. Een grabbelton is GEEN surprise. Het is het leukste als bij het 

uitpakken de surprise zoveel mogelijk heel blijft. Past het cadeautje er dan 

niet in? Pak het dan leuk in en doe het er eventueel los bij. Dan wordt er net 

zoveel van genoten!  

- Bij een surprise hoort een gedichtje. De juf spreekt met de kinderen af hoe 

lang dit minimaal moet zijn.  

- Ze schrijven op de envelop met het gedicht de naam van het kind voor wie 

het is en plakken dit achterstevoren op de surprise zodat niemand het kan 

zien. Pak de surprise uiteraard goed in, bijvoorbeeld in een grote vuilniszak. 

- De kinderen houden zich aan het geldbedrag. Het geld in de envelop is 

voor een cadeautje(s) voor degene voor wie de leerling surprise moet 

maken. NIET om knutselmateriaal van de kopen! Anders zou de ene leerling 

een veel goedkoper cadeautje krijgen dan de ander. De surprise zelf is 

natuurlijk ook héél leuk, maar krijgt niet bij iedereen een mooi plekje in huis en 

dan is het dus zonde als hier geld van het cadeau aan wordt uitgegeven.  

- Met vragen mogen ze altijd naar de eigen leerkracht óf de leerkracht van 

een andere groep als ze toevallig een surprise voor hun eigen juf moeten 

maken.  

 

Als uw kind in groep 5 of 6 zit, zou u dan tijdens de oudergesprekken eind 

oktober door willen geven aan de groepsleerkracht of uw kind wel of niet 

meer gelooft? Op deze manier kunnen wij daar rekening mee houden. 

 

Schoolfruit 

HOERA! De school is weer uitgekozen om mee te doen aan het EU-

Schoolfruitproject! 😊 

Dit betekent dat wij dus net als in voorgaande schooljaren fruit zullen gaan 

krijgen. In de week van 9 november zullen wij gaan starten met het 

schoolfruit. Eerder in die week zullen we jullie informeren over welk fruit er op 

het programma staat en voor welke dagen, zodat u kunt kijken of uw kind het 

fruit wel of niet lust. U kunt uw kind eigen fruit meegeven als uw kind een 

bepaald soort fruit niet lust.  

Onze vaste fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Mocht hierin 

iets veranderen vanwege vieringen of vrije dagen, dan hoort u dat t.z.t.  

 
 

Groepsoverzichten 

Op vrijdag 16 oktober gaan de groepsoverzichten weer mee naar huis. Deze 

zitten in de rapportmappen van de kinderen. Op die groepsoverzichten staat 

wat de leerkrachten denken tot nu toe gezien te hebben bij uw kind en hoe 

uw kind leert en in elkaar zit. U als ouder mag tijdens het gesprek, wat volgt 

na de vakantie, aanvullingen of aanpassingen toevoegen. Op deze manier 

krijgt uw kind de beste begeleiding die hij of zij nodig heeft!  
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In de week na de herfstvakantie staan de gesprekken gepland.  

Vergeet u het rapport niet weer mee terug te nemen tijdens het gesprek?  

Op het groepsoverzicht moeten namelijk de aantekeningen van het gesprek 

gemaakt worden. Bij voorbaat dank! 

 

Het inplannen van de oudergesprekken zal zoals altijd weer via Parro gaan.  

Volgende week kunt u zich weer inschrijven. 

Maandagavond 12 oktober 2020 gaat om 19.30 uur de inschrijving open voor 

ouders met meerdere kinderen bij ons op school en om 20.00 uur start de 

inschrijving voor ouders met één kind bij ons op school.  

 

Vakantie! 

Op vrijdagmiddag 16 oktober begint de herfstvakantie! 

Voor de kleutergroep is dit om 12.15 uur en voor de groepen 3 tot en met 8 

om 15.15 uur. 

We wensen jullie allemaal een ontzettend fijne vakantie!  

Geen gekke dingen doen 😉 

 

Bericht van de MR 

Vanaf 6 oktober jongstleden verlaat Mariëtte van Dongen de 

Medezeggenschapsraad (MR). Zij draagt het stokje over aan Mariëlle Bijl. 

Samen met Amber Goedemans en Léon Smits vertegenwoordigen zij de MR 

vanuit het personeel.  

Martin Vos zal na zes jaar stoppen als voorzitter van de MR. Hij zal dit stokje 

overdragen aan Ruben Kubbinga. Ruben zal hierbij ook het aanspreekpunt 

zijn mocht u vragen hebben over de MR of andere kwaliteitsvragen, in of 

rondom de school.  

De MR bestaat hierdoor uit Ruben Kubbinga, Liesbeth de Kroon en Martin 

Vos.  

De MR wordt aangevuld door de kwaliteitsgroep Jaqueline Visser, Ron den 

Brinker, Nathalie Dik en Nadire Klok. Met elkaar praten we over actuele 

ontwikkeling op school, denken we in oplossingen en denken we over de 

toekomst van de school.  

 

Wij zoeken nog enthousiaste en kritische ouders voor de kwaliteitsgroep. Wilt 

u meedenken over de ontwikkelingen op school? Wij komen zes keer per jaar 

bijeen. Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij Ruben Kubbinga.  

Heeft u verder vragen over de kwaliteit van de school of wilt u een idee 

voorleggen? Deze kunt u ook doorgeven aan Ruben Kubbinga. Stuur dan 

een e-mail naar mr.klaverhoek@dewaarden.nl.  

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op woensdag 4 november 2020. 

- Dinsdag 27 oktober van 15.00 tot 16.00 is er weer een inloopspreekuur 

van het CJG en kunt u binnenlopen met al uw zorgen en vragen, groot 

of klein 😊  

mailto:mr.klaverhoek@dewaarden.nl
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- Mochten er ouders/ooms/tantes/buurvrouw/andere geïnteresseerden 

zijn die graag willen helpen als leesouders, dan kunt u zich bij de 

groepsleerkracht aanmelden! We zijn voor zowel de middaguren als de 

ochtenduren op zoek naar leesouders. 

- Morgen komt er iemand danslessen geven aan onze leerlingen in het 

kader van de Kinderboekenweek! Veel plezier allemaal en zet je beste 

beentje voor 😉 

- We hebben binnenkort weer een jarige op school: 

21 oktober  - Cynthia(van de peuters) 

Gefeliciteerd Cynthia! 😊 

- In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de wintertijd 

in. De klokken gaan dan een uur achteruit. Letten jullie goed op de 

klokken, zodat er niemand op de verkeerde tijd op het schoolplein 

staat die maandag 😉 

- Pleintjessport was weer een groot succes gisteren! Wat ontzettend leuk 

dat er zoveel leerlingen lekker zijn komen sporten met Meer Moerdijk!  

- De schoolregels van deze week en volgende week: 
 

 

 


