
 

 

 

Beste ouder, verzorger, 

Schoolfruit  
Vanaf week 46 start het EU-schoolfruit weer.  
De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school. De eerste dag zal woensdag 
11 november zijn. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een informatiebrief over het EU-schoolfruit. U kunt zich abonneren 
op de nieuwsbrief van het schoolfruit. Dan weet u welk fruit de kinderen die week krijgen. 
Mocht uw kind iets echt niet lusten, dan mag u zelf iets van fruit of groente meegeven. We zullen in de 
klas de kinderen wel stimuleren om van alles te proeven.  
 
Ouder-kind gesprekken in week 48 

Helaas maken de Coronamaatregelen het nog onmogelijk om alle ouders op school te ontvangen voor 

het ouder-kind gesprek. We zullen daarom een telefonisch gesprek inplannen. We begrijpen dat dit 

erg vervelend is voor alle ouders/verzorgers, maar zeker voor de ouders/verzorgers van nieuwe 

(kleuter)leerlingen, kinderen die van groep 2 naar groep 3 zijn gegaan en de kinderen van groep 8. 

Voor deze kinderen is er sprake (geweest) van een grote overstap met veel veranderingen. Om die 

reden hebben we ervoor gekozen om deze ouders wel de mogelijkheid te bieden om een gesprek op 

school te hebben met de leerkracht. Voor groep 8 geldt dat ouders en leerling uitgenodigd worden. 

Dit alles uiteraard met in achtneming van de benodigde maatregelen. Verdere informatie over de 

gesprekken volgt binnenkort. 

Contact met de leerkracht 
We willen nogmaals benadrukken dat u de leerkracht van uw kind altijd mag benaderen middels mail 
of telefoon wanneer u iets wilt delen over uw kind. Wij begrijpen dat het lastig is dat de leerkrachten 
van midden-en bovenbouw voor schooltijd niet zichtbaar zijn voor u. Maar via telefoon of mail zijn zij 
vanaf 8.00uur ’s ochtends altijd te bereiken. Wilt u dus voor schooltijd iets kwijt, kan dat ook op die 
manier. Na schooltijd staan zij bij het hek om eventuele vragen of zorgen van u te bespreken. 

 
Sinterklaasfeest 

Sinterklaas zal uiteraard met inachtneming van alle coronamaatregelen op vrijdag 4 december toch 

een bezoek brengen aan onze school. In verband met de maatregelen houden we het kleiner dan 

anders. Dit betekent onder andere dat we hem niet op zullen wachten op het Dorpsplein, maar dat hij 

zelf naar school toe komt. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat er altijd sprake is van voldoende 

afstand tussen de Sint, de leerkrachten en de kinderen. 

Thema 
Het thema Bodem en bodemdiertjes is afgerond. We werken nu tot aan de kerstvakantie rondom het 
thema Vuur: warmte, brandstoffen en leefomgeving. In de kleuterklas natuurlijk ook nog rondom het 
seizoen winter. We leren bijvoorbeeld over hoe mens en dier zich warmhouden in de winter, over 
vuur en de brandweer, maar (in de hogere groepen) ook over soorten brandstoffen en energie, over 
licht, over de huid en brandwonden en nog veel meer. 
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Meester Sjoerd stelt zich voor 
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al gezien en/of gehoord hebben.  
Ik ben Sjoerd Hoogerwerf. Ik ben getrouwd met Jeanine en heb  
2 schatten van kinderen. Thijmen van 6 jaar en Mayke van 4 jaar.  
Mijn hobby’s zijn fietsen, tennissen en de natuur in gaan. Ik geef op de  
Linden, de Franck van Borssele en bij jullie op de Meidoorn gymlessen aan  
de midden- en bovenbouw. Daarnaast ga ik ook aan de slag met bewegend  
onderwijs voor groep 3/4/5 en 6/7/8 van de Meidoorn.  
Hiervoor heb ik 9 jaar gewerkt als teamleider/zwemonderwijzer bij  
sportcentrum Groene Woud te Kapelle. Waar ik altijd met plezier de kinderen zwemles heb gegeven. 
Daarnaast ben ik tennistrainer en volleybaltrainer, maar dat staat even op een laag pitje.  
En op dit moment mag ik zelf ook nog genieten van de opleiding Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie (PPKE) op de HZ te Vlissingen en ik hoop dan over 4 jaar zelf voor de klas te mogen staan. 
Hopelijk hebben de kinderen er allemaal zin en plezier in om de lessen bij mij te volgen.  

Kerstviering 
In verband met de coronamaatregelen zijn we nog druk in overleg met de ouderraad om binnen de 
geldende maatregelen een voor iedereen gezellig, fijn, maar ook veilig kerstfeest te kunnen vieren. 
Omdat deze maatregelen in de tijd tot aan de kerstviering kunnen wijzigen, zullen we u tegen die tijd 
informeren hoe het kerstfeest eruit zal gaan zien.  

Dragen mondkapjes 
Voor de herfstvakantie is er in de bovenschoolse nieuwsbrief gevraagd of u als u het gebouw binnen 
komt een mondkapje wil dragen. We verwachten van noodzakelijke bezoekers, waaronder ouders, 
begeleiders en leveranciers dat zij een mondkapje dragen in onze gebouwen, zodat wij gezamenlijk 
verantwoording kunnen dragen voor de gezondheid van ons allemaal. We hopen hierbij opnieuw op 
uw begrip en medewerking!  

Bibliobus 
De Columbus zal de komende twee weken niet aanwezig zijn i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen. 
Vooralsnog zullen zij dus weer op 26 november op het Dorpsplein staan van 14.15-14.45uur. 
 
Data komende periode 

Dinsdag 10 november Studiedag (kinderen zijn vrij) 

Week 48 (23 t/m 27 november) Ouder-kind gesprekken 

Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 16 december Kerstviering 

Vrijdag 18 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

 

 


