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Schoolbieb 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende weken: 

Woensdag 18 november 2020 

Woensdag 2 december 2020 

Woensdag 16 december 2020 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Sinterklaas 

Woensdag 25 november hebben de kinderen pietengym met juf Patty. De 

kinderen mogen verkleed komen.  

Vrijdag 27 november mogen de kinderen hun schoentje zetten.  

Wij verwachten maandag 30 november een brief van de Sint.  

Woensdag 2 december zullen de kinderen iets leuks gaan knutselen voor 

Sinterklaas.  

 

Informatie vrijdag 4 december:  

De kinderen mogen deze dag verkleed komen. Verder zijn voor groep 1 tot 4 

alle cadeautjes geregeld door de Sint en zijn Pieten en groep 5 tot 8 heeft 

allemaal een lootje met €8 voor de cadeautjes. Wij wensen jullie veel plezier 

en succes met het maken van de surprise. Tips over hoe je de surprise kunt 

maken en wat wel en niet gebruikelijk is, is verderop in dit bericht te vinden.  

In deze Nieuwsflits: 

 Schoolbieb 

 Sinterklaas 

 Studiemiddag maandag 9 november en studiedag donderdag 26 

november 

 Schoolfruit 

 Schoenendoosactie 2020 

 Terugblik Kinderboekenweek 2020 

 Korte berichten 

 Folder CJG – Sociale Vaardigheidstraining groep 5 t/m 8  
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Vrijdag 4 december zal er een continuerooster zijn voor groep 3 t/m 8 van 

8.25 tot 14.15.  

De kleuters zijn WEL om 12.15 uit.  

Wij hebben tijdens de ochtendpauze gewoon ons schoolfruit en een beker 

siroop. Eigen fruit en drinken mag natuurlijk ook.  

Groep 3 t/m 8 luncht vanwege het continuerooster op school. De kinderen 

moeten zelf een lunch en drinken meenemen, maar zij krijgen van de 

Ouderraad een lekkere eierkoek of krentenbol extra.  

 

Die dag is het wel handig om een grote tas aan uw kind mee te geven om 

alle knutselwerkjes, surprises, cadeautjes enzovoorts weer meer naar huis te 

kunnen nemen. 

 

Ondanks alle corona maatregelen, waar wij rekening mee houden, gaan wij 

er een leuke dag van maken! Heeft u meer vragen over de Sinterklaasviering 

dan kunt u een Parro-bericht sturen naar juf Amber(groep 1-2) of juf 

Joyce(groep 4-6).  

 

Afspraken over de surprise:  

- De kinderen vertellen aan niemand voor wie ze een surprise 

maken(misschien wel aan papa of mama). 

- 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.  
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Studiemiddag maandag 9 november en studiedag donderdag 26 november 

Op maandag 9 november heeft het team een studiemiddag op de planning.  

De leerlingen gaan deze dag tot 12.15 uur naar school en hebben daarna 

een middag vrij! 

LET OP! Er is deze dag uiteraard geen overblijf! 

 

Op donderdag 26 november is het studiedag. Op deze dag hoeven de 

kinderen dus niet naar school en gaan de leerkrachten hard leren om nog 

beter onderwijs te kunnen geven! De kinderen hebben dan dus een vrije dag! 

Een hele fijne dag allemaal! 

 

Schoolfruit 

 
We zijn weer ingeloot! Ook dit jaar mogen we weer fruit ontvangen vanuit het 

Europees Schoolfruit en groenteprogramma. Op de Klaverhoek willen we 

graag gezonde voeding stimuleren. De kinderen krijgen gratis een 

gevarieerde keuze aan fruit en groente aangeboden.   

We starten hiermee op woensdag 11 november 2020.   

Op woensdagen, donderdagen en vrijdagen is er fruit voor de leerlingen. Op 

Parro kunt u volgen welk fruit/ groente dat zal zijn. Mocht uw kind dit echt niet 

lusten/ mogen, dan kunt u natuurlijk ook altijd wat extra's meegeven. In 

voorgaande jaren hebben we gemerkt dat de porties niet voor alle kinderen 

voldoende zijn, daarom is het misschien raadzaam om dit even bij uw kind te 

checken en eventueel dan ook zelf fruit mee te geven.  

Graag willen we alle (nieuwe) ouders erop wijzen dat op woensdag, 

donderdag en vrijdag op onze school fruit- en groentedagen zijn. Er wordt 

dan geen koek of iets anders gegeten. De leerkrachten in de klas zullen ook 

lesgeven over gezonde voeding door middel van video's/ proefjes/ weetjes 

en een spel.  

 

Schoenendoosactie 2020 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Schoenendoosactie en nodigen jóú 

ook uit om mee te doen aan de Schoenendoosactie. 

De folders zijn op school uitgedeeld.  

Een klein gebaar. Juist in deze tijd zien en ervaren we van 

dichtbij hoe waardevol een helpende hand, het 

boodschapje voor je buurman op leeftijd of de kaart voor 

je eenzame opa of oma is. We zien nu dat een kleine 

handreiking onbetaalbaar is. Dit is wat we met elkaar, vóór 

elkaar kunnen betekenen.  

Deze tijd leert ons ook dat wij het in ons land goed hebben. 

Wij kunnen helpen, wij kunnen delen! Dat is op andere 

plekken in de wereld helemaal niet zo vanzelfsprekend.  

Tal van kinderen hebben onze hulp nodig.  
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Vul daarom een schoenendoos! En geef een schat! 

Alleen met elkaar kunnen we zoveel mogelijk kinderen blij maken met een 

cadeau: een mooi versierde en gevulde schoenendoos met schoolspullen, 

verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Hoe mooi is het om kinderen, 

die leven in moeilijke omstandigheden, heel blij te maken met de spullen die 

jij hebt gegeven. In landen waar het is toegestaan, delen wij naast de 

schoenendoos ook een boekje uit met Bijbelverhalen. 

DUS DOE MEE AAN DEZE ENIGE LANDELIJKE SCHOENENDOOSACTIE 

Samen kunnen we tienduizenden kinderen het mooiste cadeau van hun 

leven geven.  

Doe mee! Ga voor informatie www.schoenendoosactie.nl 

Inleveren kan tot 20 november 2020 bij onderstaande adressen. 

Ook voor verdere informatie kunt u terecht bij: 

Dikkie van Dam, Wethoudermattheestraat 4 

Dianne Wervers, Margrietstraat 6 

 

Terugblik Kinderboekenweek 2020 

We hebben dit jaar weer een hele toffe 

Kinderboekenweek achter de rug. Deze hebben 

we op 30 september mogen openen met een 

heuse vossenjacht. Hierbij gingen groepjes 

kinderen met begeleiders op zoek naar vossen. 

Elke vos had zijn eigen tijdsperk met eigen, 

passende, opdrachten!  

 

Na de opening hebben de kinderen uit groep 1 

t/m 4 de opdracht gekregen om een zo mooi 

mogelijke tekening te maken ter ere van de 

Gouden en Zilveren (en voor ons ook Bronzen) 

Penseel. Groep 1-2 heeft nagetekend uit een 

boek, groep 3 mocht kiezen uit zelf verzinnen of 

natekenen uit een boek en groep 4 heeft zelf de 

illustratie verzonnen. Groep 5 t/m 8 heeft ter ere 

van de Gouden en Zilveren (en Bronzen ) Griffel 

een eigen verhaal geschreven. We hebben ze 

veel succes en inspiratie toegewenst!  

 

Op dinsdag 6 oktober is groep 5 t/m 8 vanuit het initiatief 

‘Museumschatjes’ naar Vliegmuseum Seppe geweest. 

Het ging hier over vliegtuigen van vroeger en nu. Dit 

paste perfect in het thema van de Kinderboekenweek 

‘En Toen’. Ondanks de Corona aanpassingen hebben 

de kinderen het er goed naar hun zin gehad.  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Donderdag 8 oktober is Claudia, van Motionlab, geweest 

om vanuit het ‘Kunstmenu’ danslessen en bewegen op 

muziek als workshop aan te bieden. Groep 1-2 is op reis 

geweest naar de tijd van de ridders en prinsessen. Groep 3 

tot en met 6 zijn op reis geweest van de Vikingen en 

Ontdekkers. Groep 7-8 heeft zelfs een volledige tijdreis 

gemaakt door alle tijdvakken! Aan het einde van de 

middag, toen alle groepen met Claudia gedanst hadden, 

zijn we in de hal bijeengekomen om aan elkaar één 

geoefend stukje dans te laten zien. Groep 1-2 heeft toen met een draak 

gevochten! Groep 3 tot en met 6 zijn in hun boten gestapt om eilanden te 

ontdekken en groep 7-8 heeft ons meegenomen naar de tijd van de 

dinosaurussen, olympische spelen en de toekomst! 

 

Op vrijdag 9 oktober is er een einde gekomen aan de Kinderboekenweek. 

Deze hebben we afsloten met de prijsuitreiking van de Griffels en Penselen.  

De winnaars zijn als volgt:  

 

Penseel  Griffel 

Goud Huck Groep 2  Goud Chiel  Groep 8 

Zilver Jowanna Groep 4  Zilver Sam Groep 5 

Brons Jurre Groep 3  Brons Fedde Groep 6 

 

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een hele fijne carrière als schrijver of 

illustrator   

 

Wij willen iedereen die zich heeft ingezet om deze Kinderboekenweek 

mogelijk te maken op deze manier nog eens heel hartelijk bedankten! 

Bedankt!!! 

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op woensdag 25 november 2020. 

- Dinsdag 17 november 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 😊  

- Mochten er ouders/ooms/tantes/buurvrouw/andere geïnteresseerden 

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

bij juf Sanne aanmelden!  s.jansen@dewaarden.nl 
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We zijn voor zowel de middaguren als de ochtenduren op zoek naar 

leesouders. 

- We hebben deze week weer een jarige op school: 

5 november  - juffrouw Joyce 

Gefeliciteerd juf Joyce! 😊 

- Als u tijd en zin heeft, wilt u dan misschien de volgende enquête 

invullen over het “Voedselbos Moerdijk”?  

https://nl.surveymonkey.com/r/CNGVLKL 

Heel erg bedankt namens Denise van Geel! 

Ze heeft dit nodig voor haar opleiding, de enquête is geheel anoniem 

en vraagt slechts 5 minuutjes van uw tijd! 

- De schoolregels van deze week en volgende week: 
 

 

 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/CNGVLKL
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