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Beste ouder, verzorger 

 
Nieuwe leerlingen 
Yihan Zhou is aan het wennen in groep 1. We wensen Yihan een fijne schooltijd. 
 
Leerlingenraad 
De eerste vergadering van de leerlingenraad is geweest. Ze hebben een heleboel goede ideeën. 
Een paar ideeën hebben we met het team gelijk aangepakt. 
Zo wilden ze graag een pyjama-dag, een blauwe-kleren-dag en een petten-dag. 
Deze dagen hebben we ingepland. De eerste is de pettendag op 23 december. Dit is de dag voor de 
Kerstvakantie. 
We zijn heel blij met de fanatieke inbreng van de leerlingenraad. 
 
Corona 
Helaas hebben we moeten besluiten om het inloopmoment in de ochtend te laten vervallen. 
De kleuters zullen door de leerkracht worden opgevangen bij de buitendeur. 
We wachten de ontwikkelingen over de Coronamaatregelen verder af. 
 
Schoolfruit 
Gezond eten en drinken is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Als je gezond bent gaat 
leren ook makkelijker. 
We zijn heel blij om te zien dat veel kinderen water mee naar school krijgen. In pakjes en koek zit veel 
suiker. Suiker zorgt ervoor dat je je minder goed kan concentreren en dat je denkvermogen achteruit gaat. 
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen groente en fruit tijdens de pauze van 10:00 uur.  
Alleen de eerst week zijn de fruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag, dit in verband met de studiedag 
van dinsdag 16 november. 
We zien graag dat alle kinderen hieraan meedoen. Zelf iets meegeven is dan ook niet nodig. 
Mocht uw zoon of dochter iets echt niet lusten, dan mag hij of zij eigen groente of fruit meenemen.  
 
Ouder-kindgesprekken 
In de week van 29 november vinden de kindgesprekken plaats. Vanaf groep 3 zijn de kinderen bij dit 
gesprek aanwezig.  
Via Parro krijgt u een uitnodiging om in te schrijven voor dit gesprek. Op maandag 22 november kunnen 
ouders/verzorgers met meerdere kinderen op school zich inschrijven en op dinsdag 23 november kunnen 
de andere ouders/verzorgers zich inschrijven. 
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Sinterklaas 
Donderdag 2 december vieren we Sinterklaas op school. 
Vanwege de Coronamaatregelen is er geen aankomst op het plein. Alle kinderen mogen ‘s ochtends zelf 
naar binnen komen. 
We hebben aan Sinterklaas gevraagd of hij weer een leuke show voor ons wil geven. Dat wil hij graag voor 
ons verzorgen. Samen met zijn Roetveeg Pieten komt hij op donderdagochtend naar school. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise voor elkaar.  
 
Kerst 
De Kerstviering is op woensdag 22 december. Vooralsnog is er een avondprogramma met een door de 
kinderen meegebracht buffet. Hierover krijgt u later meer informatie.  
 
Kiwi 
We hebben nog een paar weken om stickertjes te sparen. We hebben er nog veel nodig. 
Sparen jullie weer mee? Dan kunnen we veel ballen verdienen! 
 
Kamp groep 7/8 
Door alle Coronaregels is ons kamphuis failliet gegaan. We moesten op zoek naar een andere locatie. 
De kamphuizen die wij geschikt vonden waren in de geplande periode al bezet. 
We hebben daarom de datum voor het kamp moeten aanpassen. Deze is dus anders dan op de 
jaarkalender staat vermeld. 
Het kamp is nu van 29 juni t/m 1 juli. De locatie is het scoutinggebouw in Kapelle. 
 
Ziekmelden 
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of de 
WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht. 
Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8:45 uur. 
Telefoonnummer van de school is: 0113-316010 
 
Data komende periode 

Maandag 15 november Lootjes trekken groep 5 t/m 8. 
Zorg dat je allemaal je ingevulde papier mee naar school neemt 

Dinsdag 16 november Studiedag. Er is geen les deze dag 

Vanaf 17 november op di, wo en do Eu schoolgroente- en fruit 

Week 48  Ouder-kindgesprekken, inschrijven via Parro 

Donderdag 2 december Sinterklaasviering 

Woensdag 22 december  Kerstviering 

Donderdag 23 december Laatste schooldag voor de Kerstvakantie en pettendag 

Vrijdag 24 december Geen schooldag. Start Kerstvakantie 

Maandag 10 januari Weer naar school. We proosten met alle kinderen op het nieuwe jaar! 

 


