
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november. De eerste periode zit er op 

en in de vakantie kunnen we weer opladen. We kijken terug op een fijne 
informatieavond, leuke schoolreizen en hebben de Kinderboekenweek 

afgesloten met talentenworkshops. Veel leesplezier. 
 

HVO 
Ook dit jaar is het lastig om een HVO-docent te vinden. Op dit moment vinden deze dan ook nog niet 
plaats. Echter verwachten wij niet dat deze nog op de korte termijn gaan plaatsvinden.  
Het is mogelijk om bij de GVO-lessen van juf Tina aan te sluiten. 

Voor degene die voor HVO hebben gekozen, willen we u vragen om uw keuze te 
heroverwegen. Uiteraard volgen de kinderen de HVO-lessen weer zodra dit mogelijk is. 
Wilt u dit zo snel mogelijk laten weten aan juf Chirley (via Parro of via de mail). Alvast 
bedankt. 

 

Breinhelden 
Sinds dit jaar zijn we met alle groepen gestart met Breinhelden. De Breinhelden in het verhaal zijn 
Effi en Furon, zij leven op de Breinheldenplaneet. In het programma nemen deze Breinhelden de 
kinderen aan de hand. Zij helpen hen bij het versterken van hun executieve functies. Effi en Furron 
hebben speciale Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen ze de kinderen van de groep om hun 
eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden. Dit komt ook terug in ons 
portfolio op de Kijk-op-mezelf-kaart. Vraagt u er gerust naar bij uw kind. 
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Vanuit de peutergroep en de BSO 

• Wist u dat we vanaf 1 november bij OKC de Reiger kinderen vanaf 1,5 jaar opvangen?  
• Wist u dat we op de BSO altijd minimaal 2 activiteiten aanbieden waar de kinderen uit 

kunnen kiezen? 
• Wist u dat we met de BSO kinderen elke dag (m.u.v. heel slecht weer) minimaal 30 minuten 

naar buiten gaan? Lekker in de frisse buitenlucht vrij spelen of een activiteit doen. 
• Wist u dat we met zowel de dagopvang als de BSO vaak aansluiten bij het thema van de 

kleuters? We maken dan een aanbod op niveau voor de verschillende leeftijden. 
• Wist u dat we vanaf november 4 kinderen mogen verwelkomen bij de 

dagopvang/peutergroep? Welkom Ritchy, Thiago, Nour en Maliya! 

 

Fruit een lekkere buit 
 
Ter herinnering: Ook dit jaar doen we weer mee met de actie van 
Zespri. Door het sparen van de stickers van de groene en gele kiwi’s 
kan het kindcentrum ballen verdienen. Doet u ook weer mee? 
Bewegen en gezond eten, daar doen we het voor!  

 
Schoolfruit 
 
Vanaf 15 november starten we weer met schoolfruit. Onze leverancier zal zijn 
Verdi Import b.v. Via de website van het schoolfruit kunt u zich inschrijven voor 
de nieuwsbrief, hier vindt u ook de leveringen terug, net als allerlei leuke tips om 
fruit eten te stimuleren. 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm  

De leveringsdag is nog niet bekend, dus we kunnen nog niet aangeven op 
welke dagen uw kind fruit van school krijgt. Wel gaan we iedere week 
aangeven wat er geleverd wordt, zodat u kan kijken of uw kind dit lust om 
anders een alternatief mee te geven, maar proeven van het aangeboden 
fruit stimuleren we uiteraard. 
Op de fruitdagen worden er dus geen koekjes gegeten, geeft u deze dan 

ook alstublieft niet mee! 
 

We hebben uw hulp nodig, we zoeken namelijk ouders die fruit willen 
snijden. U kunt zich opgeven bij juf Chirley (via Parro of via de mail). Geeft u 
dan uw voorkeursdag aan, zodra er meer bekend is, zullen we een rooster 
opstellen. Alvast heel erg bedankt! 

 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm


 

  



 

 

 

Parro 
 
Inmiddels weten veel ouders Parro al te vinden. We gaan steeds een stapje 
verder om zo van alle functies gebruik te kunnen maken. De absenties 
worden al regelmatig gemeld via Parro. Binnenkort zal er een update 
komen waarbij u als ouders ook uw zoon of dochter beter kan melden. 
 
Daarnaast gaan we gebruik maken van de kalender.  

Normaal gesproken krijgt u deze aan het begin van het schooljaar via de mail. Echter door 
omstandigheden heeft u deze nog niet van ons ontvangen. In de bijlage kunt u hem nu 
vinden. Hierin staan bijvoorbeeld de vakanties, maar ook de studiedagen en de vieringen. 
Deze gaan we ook in Parro zetten, zodat u te allen tijde deze kalender kan raadplegen. 
 
Heeft u hier vragen over, over bijvoorbeeld een bepaalde functie in Parro, dan bent u 
uiteraard van harte welkom om samen te kijken hoe we u kunnen helpen in het ontdekken 
van de app. 

 
 

Mijn school in bloei 
 
De actie zit er op. Binnenkort worden alle bollen geleverd waarna de kinderen 
deze rond gaan delen. Dan weten we ook precies hoeveel we hebben opgehaald 
en kunnen we gaan kijken wat we willen aanschaffen om ons groene schoolplein 
nog groener, mooier, speelser en leerzamer te maken. Binnenkort hoort u dat 
van ons! Namens alle kinderen bedankt voor uw bijdrage! 
 

Leerlingenraad 

 
De allereerste vergadering zit er op. We hebben 
besproken wat de taken zijn van de 
leerlingenraad en gesproken over het doel van 
het opgehaalde bedrag van ‘’Mijn school in 
bloei’’. De kinderen gaan hiermee aan de slag en 
vragen advies bij hun ‘’achterban’’ oftewel hun 
klasgenoten. 
 
 
 

  



 

 

Kalender 

15 november Start Schoolfruit 

16 november Studiedag 

26 november Portfolio mee naar huis 

3 december Sinterklaasviering 

22 december Kerstviering 

24 december Start Kerstvakantie 

 
 
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of 
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!  
 
 

Nieuws uit de GVO les 
 
Heeft jouw naam een betekenis? En past die betekenis bij jou? In het verhaal hoorden we de 

betekenis van Mozes z’n naam, ook zagen we veel verschillende namen van God en Allah. We 

ontdekten dat Allah wel 99 namen heeft! Hierbij gingen we met Mozes mee op reis, naar de Farao en 

Egypte uit. We puzzelden en knutselden over de 10 plagen, en spraken over straf krijgen. We keken 

een stukje van de film ‘Bruce Almighty’ en zagen hoe Mozes misschien wel de zee splitste. En hoe de 

mensen bevrijd werden uit de slavernij. Ook onderzochten we foto’s op mogelijk bewijs; zou dit echt 

gebeurd kunnen zijn? 

Na de herfstvakantie gaan we nog 3 lessen verder, maar eind november zullen we dan alweer aan 

Advent starten – de gezellige periode voor Kerstmis. Foto’s van onze kijktafel staan op: 

padlet.com/juftina en dan de juiste groep aanklikken.  

Hartelijke groet,  

Juf Tina de Jager 

 
 
  

https://padlet.com/juftina


 

 

 
Kinderboekenweek 

 

 

 


