
 

 

Beste ouder, verzorger, 

 

Nieuws 

Met horten en stoten hebben we de herfstvakantie gehaald. 

Met veel kunst en vliegwerk proberen we steeds de groepen te bemannen.  

Dit is een echte uitdaging . 

Op 16 november begint in de opvang juf Mirjam. Zij loopt stage op maandag, donderdag en 

vrijdag. Vanaf januari komt ook de woensdag er nog bij. Zij is derdejaars student. 

Na de herfstvakantie zijn we begonnen aan het thema Herfst. 

Sommige kinderen hadden al mooie herfstmaterialen meegenomen uit het bos. Goed hoor. 

De peuters en de kleuters hebben weer een aantal leuke gezamenlijke activiteiten gepland. 

Op de opvang zijn Anna en Kaat erbij gekomen. Welkom lieve kleine dametjes. 

Op 14 november komt de Goed Heiligman weer aan in Nederland. Ook hier puzzelen we om 

een zo coronaproof mogelijke viering te organiseren. 

 

Nieuws uit de GVO les  
Vanaf de herfstvakantie gaan we in groep 3/4/5 voor het eerst werken rondom een 
Bijbelverhaal. We gaan op avontuur met Jozef, die u misschien wel kent van de film ‘de 
dromenkoning’ of de musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ die ook in 
Nederland was. Een verhaal over familie, ruzie, jaloezie, een jas, buitensluiten, dromen, een 
farao in Egypte, en een slim plan waarna het uiteindelijk allemaal goed afloopt in een reünie 
met zijn familie. Elke les is er een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, 
daarna een stukje verhaal en een stukje van het lied dat ook steeds langer wordt. Na 5 
weken is ons avontuur dan klaar.   
Op ons GVO prikbord zullen foto’s verschijnen van de creatieve verwerkingen hiervan.   
  
Groep 6/7/8 gaat op wereldreis langs verschillende landen, waarvan we de religie leren 
kennen en een feest dat ze daar vieren. We leren over de Islam, het Hindoeïsme, het 
Jodendom, het Christendom en feesten zoals Halloween en Sint-Maarten. We verwerken 
alle informatie in een zelf gekozen project, waarin de kinderen hun creatieve of muzikale 
talenten gebruiken.   
Ook hiervan komen waarschijnlijk foto’s op ons prikbord te staan.   
  
De link naar dit prikbord is: padlet.com/juftina  en dan de groep van uw kind aanklikken.   
  
Met vriendelijke groet,   
Juf Tina  

November 2020  



 

 

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU schoolfruit. Vanaf week 46 (9 november) 

krijgen de kinderen op woensdag en donderdag weer fruit van het kindcentrum. De 

leveringen stoppen weer in week 15 (12 april) 2021. 
 

Formatie 

Juf Rianne komt op woensdag en op vrijdag in groep 6,7 en 8. 

Juf Lisette is er in november ook op woensdag en zij werkt op donderdag in groep 6, 7 en 8.  

Studiedag 

Op dinsdag 10 november hebben de leerkrachten een studiedag. 

Voor de vakantie heeft u een brief ontvangen met daarin de uitleg voor als u voor deze dag 

opvang nodig heeft.  

 

Ouder-kind gesprekken 

In week 48 starten de ouder-kindgesprekken.  

Deze zullen deze keer telefonisch gehouden worden. U wordt in week 48 of 49 gebeld door 

de leerkracht. 

 

Talent voor de toekomst. 

Helaas gaat de workshop Spaans niet door. Alle ouders van de deelnemende leerlingen 

hebben bericht ontvangen. 

Apenkooien gaat wel van start op 12 november. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze zoals altijd kwijt bij 

talentvoordetoekomst@omnisscholen.nl  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

Team Omniskindcentrum De Schakel 
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Belangrijke data: 

- 10 november studiedag 

- 11 november eerste keer schoolfruit 

- 23 november start Ouder-kind gesprekken 

 
 


