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Bibliotheek 

De dagen dat de schoolbieb open is de komende tijd: 

Woensdag 02 november 2022 

Woensdag 30 november 2022 

Woensdag 14 december 2022 

 

LEZEN IS EEN FEESTJE!!! 

 

Groepsoverzichten en oudergesprekken 

Op vrijdag 21 oktober 2022 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. Er staat ook een Kanjerpetje op, waarop u 

kunt zien welk Kanjergedrag wij van uw kind zien op school. Wij kunnen hier 

tijdens het gesprek meer over vertellen. U als ouder mag tijdens het gesprek, 

wat volgt in de tweede week na de vakantie, aanvullingen of aanpassingen 

toevoegen. Op deze manier krijgt uw kind de beste begeleiding die hij of zij 

nodig heeft. 

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

In deze Nieuwsflits: 
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Op het groepsoverzicht moeten namelijk de aantekeningen van het gesprek 

gemaakt worden. Bij voorbaat dank! 

 

Vakantie 

Op vrijdagmiddag 21 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 alvast een ontzettend fijne vakantie!  

 

Studiedag dinsdag 1 november 2022 

Op dinsdag 1 november heeft het team een studiedag op de planning. We 

gaan deze dag aan de slag met onze nieuwe methode wereldoriëntatie:  

4x Wijzer. De leerlingen zijn de gehele dag vrij! 

 

Sinterklaas 

Het lijkt nog héél ver weg, maar voor we het weten is het zover... Sinterklaas! 

  

Groep 1 t/m 4 

Sinterklaas gaat zijn cadeaus dit jaar online bestellen via Bol.com. U krijgt via 

Parro een bericht met daarin informatie over hoe u de cadeauwensen van 

uw kind kunt inleveren. 

Het mag maximaal 8 euro kosten en er wordt één cadeau gekocht voor uw 

kind. Kijkt u alvast met uw kind op de website of de app van Bol.com. 

Uiterlijk woensdag 2 november moet dit lijstje zijn ingeleverd bij juf Lienda: 

l.kooijmans@dewaarden.nl 

  

Groep 5 t/m 8 

Op maandag 31 oktober worden er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8, 

want zij gaan een surprise 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). 

 Ze maken een leuke surprise. Dus geen dingen met 

scheerschuim of natte ontbijtkoek. Een grabbelton is GEEN 

surprise. Het is 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 los bij. Dan wordt er net zoveel van 

genoten! 

 Bij een surprise hoort een gedicht. De juf speekt 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 de surprise is en plakken dit achterstevoren 

op de surprise zodat niemand het kan zien. Pak de surprise 

uiteraard goed in, bijvoorbeeld in een vuilniszak. 

mailto:l.kooijmans@dewaarden.nl
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 De kinderen houden zich aan het geldbedrag. Het geld in de envelop 

is bestemd voor een cadeautje(s) voor degene voor wie de leerling 

een surprise moet maken. Het is NIET 

bedoeld om er knutselmateriaal van 

te kopen voor de surprise. Dit om te 

voorkomen dat de ene leerling een 

veel goedkoper cadeautje krijgt 

dan de ander. 

 Met vragen mogen ze altijd naar 

een van de leerkrachten komen. 

 

Hiephoi! 

Wij hebben weer een mooi sponsorbedrag mogen ontvangen van ATM ter 

waarde van 500 euro. Dit is voor de leerlingen en gaat gebruikt worden voor 

o.a. de vieringen, uitjes en materialen die we gebruiken op school. Wij zijn hier 

natuurlijk érg blij mee!  

We willen daarom ATM van harte bedanken voor dit gulle bedrag.  

 
 

Kinderboekenweek 

We hebben weer allerlei leuke activiteiten gedaan bij de Kinderboekenweek! 

Er zijn verschillende uitjes geweest naar de boerderij, de fruitboomgaard, een 

wandeling door de Appelzak en er werd een groenteles gegeven. We 

hebben ook leuke teksten gelezen over wat we van dieren kunnen leren, een 

auto van afval hebben we zelf gemaakt. We hebben veel gedaan met het 

thema Gi-Ga-Groen. Morgen zullen de leerlingen 

aan elkaar de natuurboeken presenteren die ze zelf 

moesten maken. We zijn erg benieuwd welke 

weetjes we gaan lezen!  

 

We willen iedereen bedanken die geholpen heeft 

bij onze activiteiten, met autorijden en het 

begeleiden van de uitjes! 

 

 

 

We zoeken wel nog steeds in het thema van Gi-Ga-Groen vrijwilligers die 1 

keer in de 2 weken zouden willen helpen met de tuin op ons schoolplein 

onderhouden. Als er meerdere vrijwilligers zijn, dan kunnen we een 
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roulatiesysteem opzetten. We willen graag dat 

de leerlingen leren hoe ze in de tuin werken en 

dat we samen voor ons schoolplein zorgen.  

Heeft er iemand ook nog 

kindertuingereedschap over dat niet meer wordt 

gebruikt? Dan willen wij ons daarvoor graag 

aanbevolen houden!  

U kunt dit doorgeven aan Mariëtte van Dongen: 

m.v.dongen@dewaarden.nl. 

 

Oproep van de OR 

Wie heeft er zin en tijd om de ouderraad te komen versterken?  

De ouderraad ondersteunt leerkrachten bij het organiseren van diverse 

activiteiten en vieringen die elk schooljaar plaatsvinden. Ook op de dag van 

de activiteit proberen zij aanwezig te zijn, om te komen helpen.  Op deze 

manier proberen we de kinderen een onvergetelijke viering te geven! Dit zijn 

vieringen zoals Kinderboekenweek, Kerstmis, Koningsspelen, de 

Avonddriedaagse, enzovoorts. Ongeveer om de 6 weken vergadert de OR  

's avonds op school. Op deze avond wordt de school eerst samen in het 

volgende thema versierd en daarna vergaderen we.  

Heeft u ook tijd en zin om mee te helpen om de 

kinderen een bijzondere tijd op school te geven? 

Alle grote en kleine hulp is welkom! Meldt u gauw 

aan bij juf Janneke om gezellig mee te doen, we 

zien u graag bij de OR verschijnen 😊 

(mail naar j.negerman@dewaarden.nl). 

 

Schoenendoosactie 2022 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de schoenendoosactie 2022 en nodigen 

jou 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. 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.  

DUS DOE MEE AAN DEZE ENIGE LANDELIJKE SCHOENENDOOSACTIE! 

mailto:m.v.dongen@dewaarden.nl
mailto:j.negerman@dewaarden.nl
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Samen kunnen we tienduizenden kinderen het mooiste cadeau van hun 

leven geven.  

Doe mee! Ga voor informatie www.schoenendoosactie.nl 

Inleveren kan tot 10 november 2022 bij onderstaande adressen. 

Ook voor verdere informatie kunt u terecht bij: 

Dikkie van Dam, Wethoudermattheestraat 4 

Dianne Wervers, Margrietstraat 6 

 

MR 

Op 4 oktober 2022 zijn de MR en kwaliteitsgroep weer bijeengekomen.    

De agenda en thema's voor de vergaderingen van dit jaar zijn vastgesteld. 

Zo komt gedurende het jaar de toekomst van de school, de begroting van 

2023, formatie en de opbrengsten van de CITO op het programma.    

  

De klachtenregeling van de stichting was aangepast. We hebben de 

veranderingen bekeken en de regeling is goedgekeurd.    

Op de website is de schoolgids(wel nog die van 2020-2021) beter zichtbaar 

gemaakt voor alle ouders. Ook staat de video van onze school online. Via 

een link op de homepage kun je er zo komen!  

Er komt in de maand november een nieuwe enquête naar alle ouders toe als 

vervolg van de enquête van vorig jaar over het continue-rooster. Wij willen 

graag onderzoeken waar de interesses liggen van de ouders. Deze stap 

wordt dus nog vervolgd!   

   

In de vorige nieuwsflits was de introductie van de nieuwe leden van de MR en 

kwaliteitsgroep niet compleet! Amanda Dudok is vorig schooljaar ook bij ons 

aangesloten.  Mocht je ook mee willen praten en meedenken over de 

kwaliteit en het onderwijs van onze school? U bent van harte welkom bij onze 

vergaderingen. De volgende vergadering is gepland op 22 november van 

19:30-21:30. Aanmelden kan bij een van de leerkrachten: Mariëlle of Amber. 

Of via de email mr.klaverhoek@dewaarden.nl.   

 

Korte berichten 

- De volgende Nieuwsflits komt uit op donderdag 10 november 2022. 

- In de nacht van zaterdag 29 op zondag 31 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 de maandag na de vakantie 😉 

- We hebben binnenkort weer een jarige in ons team: 

5 november  - juffrouw Joyce 

Gefeliciteerd juf Joyce! 😊 

- De schoolregel die wij graag in de  

spotlight willen zetten deze keer: 

 

 
 

  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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