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Nieuwsbrief 2 december 2019 

 

Decembermaand 

Sinterklaas is in aantocht en de voorbereidingen voor Kerst zijn ook al in volle gang. 

Donderdag 5 december komt Sinterklaas op school. Wij ontvangen hem en zijn pieten dit 

jaar samen met alle kinderen in het theater. Daarna gaat Sinterklaas op bezoek in de 

verschillende groepen. De kinderen gaan deze dag gewoon de hele dag na school. Daarom 

moeten ze voor 12 uur hun lunch meebrengen. Om 10 uur krijgen de kinderen drinken en 

eten van de Sint. 

Volgende week maandag gaat de Kerstversiergroep de school versieren. Ouders die zich 

hebben opgegeven hiervoor ontvangen nog een uitnodiging via de mail. Dit geldt ook voor 

de ouders die vrijdagochtend 20 december willen helpen met opruimen. 

Woensdag 11 december gaan we vanaf 10.15 uur met de kinderen knutselen rondom Kerst. 

Ouders die zich hier aan het begin van het schooljaar voor op hebben gegeven om te helpen, 

hebben al een mail gehad. We gaan er een gezellige ochtend van maken samen. 

Wij vieren met alle kinderen de tweede en derde Advent in ons theater.  

Donderdagavond 19 december is de kerstviering op school: 

- De kinderen hebben donderdagmiddag vrij (vanaf 12 uur).  

- We beginnen die avond om 17.30 uur met een kerstviering voor alle kinderen in ons 

theater.  

- Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep om te genieten van een hapjesbuffet. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen een aantal hapjes meebrengen. 

- Vanaf maandag 9 december hangt er bij iedere klas een lijst waarop allerlei 

mogelijkheden staan wat betreft hapjes. Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Heel 

graag zelfs. Wij willen jullie vragen om op de lijst te schrijven welke hapjes jullie 

kind(eren) meebrengen zodat er verschillende dingen komen en kinderen voldoende 

keus hebben. De lijst zal ook worden gedeeld via de mail, het is wel de bedoeling dat 

jullie de lijst in de klas zelf invullen (in de hogere groepen kan dat ook door jullie 

kind).  

- De hapjes kunnen donderdag 19 december tussen 17.30 en 18.00 uur naar de klas 

worden gebracht. Daar is dan de contactouder om het aan te nemen. Willen jullie zo 

nodig ook een warmhoudplaatje en/of serveerlepel meegeven?  

- Voor het hapjesbuffet brengen kinderen zelf een beker, bord, vork, mes, lepel mee. 

Deze graag uiterlijk donderdagmorgen meegeven in een plastic tas voorzien van 

naam. 

- De ouderraad zorgt voor ranja/water en een toetje!  

- Vanaf 18.30 uur zijn alle ouders van harte welkom in de patio (via de ingang van 

groep 1-2-3) voor een glaasje gluhwein of warme chocolademelk.  

- Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen opgehaald worden uit de klassen. De kinderen 

van groep 1-2-3 blijven in de klas totdat ze opgehaald worden.  
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Kerstkaarten 

Sommige kinderen vinden het leuk om elkaar kerstkaartjes te geven rond kerst. Wij vinden 

het prima dat kinderen kaartjes op school uitdelen als dan alle kinderen van de groep een 

kaartje krijgen. Wij willen voorkomen dat sommige kinderen veel, en andere kinderen geen 

kaartjes krijgen. Het is zeker geen verplichting om elkaar kerstkaartjes te geven op school, 

maar vinden kinderen dit zelf leuk, dan is het een mogelijkheid. Omdat de adresgegevens 

niet meer gedeeld worden, is de mogelijkheid van delen op school weer een optie. De 

leerkrachten zullen met de groep afspraken maken wat betreft het moment van delen. 

 

Combi-peuteropvang groep 

De peutergroep is verhuisd naar het voormalige hoekenlokaal en heeft het er helemaal naar 

hun zin. Een prachtig ruim en licht lokaal om lekker te spelen en te ontdekken. Na de 

Kerstvakantie start de nieuwe combi-peuteropvang groep in het lokaal naast het 

kinderdagverblijf. Lieke Maatman komt het team van de opvang versterken. Op de 

ochtenden zal zij samen met Lydia Hoeks de peutergroep draaien en op de middagen staat 

zij in de nieuwe combi-peuteropvang groep. De ochtenden staat Naomi Temmink in deze 

nieuwe groep. 

 

Studiedag 13-12-2019, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 13 december is de Paardenmarkt in Goor en hebben alle kinderen vrij. Het team van 

leerkrachten heeft deze dag een studiedag rondom het thema ‘Talentontwikkeling’. Wij zijn 

een school die veel aandacht heeft voor het individuele kind. Naast lezen, taal en rekenen 

hebben kinderen nog veel meer talenten. Daar willen wij nog meer aandacht aan gaan 

besteden.  Vanaf groep 5 doen wij dat o.a. op de donderdagmiddag als wij 

groepsdoorbrekend werken met ‘Talent’. In de onderbouwgroepen willen wij het spelen in 

de hoeken nog rijker maken om tegemoet te kunnen komen aan verschillende talenten. 

Tijdens de studiedag gaan wij onderzoeken hoe we ‘Talentontwikkeling’ nog meer vorm 

kunnen geven. 

 

Schoolzwemmen groep 3-4-5 

Na de Kerstvakantie gaat groep 3 ook mee schoolzwemmen samen met groep 4-5. 

Woensdag 8 januari is de eerste keer. De bus vertrekt om 8.15 uur naar het zwembad in 

Markelo. Graag op tijd op school komen want de bus vertrekt op tijd. Meester Casmaran 

gaat met de kinderen mee, samen met twee ouders. Om de week gaat groep 3-4-5 

schoolzwemmen op de woensdagochtend. In het zwembad wordt rekening gehouden met 

de verschillende zwemniveaus van kinderen. 
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Eindcito foutief in kalender 

In groep 8 maken kinderen hun eindcito. Deze toets staat per ongeluk op de verkeerde 

dagen in de schoolkalender vermeld. De eindcito wordt afgenomen op woensdag 15 april en 

donderdag 16 april. De landelijke tendens is dat alleen lezen, taal en rekenen wordt getoetst 

en steeds minder wereldoriëntatie. Bij bepaalde eindtoetsen wordt wereldoriëntatie 

helemaal niet meer afgenomen. Wij nemen de eindtoets van cito af en hebben er voor 

gekozen om wereldoriëntatie ook niet meer af te nemen om de hoeveelheid toetsen voor 

kinderen te verminderen. De focus ligt op lezen, taal en rekenen en daar wordt ook naar 

gekeken door het voortgezet onderwijs. Wij hebben als basisschool voldoende beeld van de 

algemene ontwikkeling van kinderen en hebben daarvoor de eindcito wereldoriëntatie ook 

niet nodig. 

 

Raad van Toezicht 

Afgelopen vrijdag hebben wij bezoek gehad van twee leden van de Raad van Toezicht. Er zijn 

mooie gesprekken gevoerd in verschillende samenstellingen. Het was een positieve middag. 

De rode draad was dat er goed wordt gekeken naar wat individuele kinderen nodig hebben. 

Ook de samenwerking met de verschillende partners in de school werd als positief ervaren. 

Ouders worden over het algemeen goed meegenomen maar daar liggen voor ons ook nog 

ontwikkelpunten om dat nog meer af te stemmen naar behoefte. 

 

Herstel Esther 

Esther Spijkerman (onze conciërge) is gisteren weer een uurtje op school geweest. Ze zal er 

de komende periode weer af en toe zijn. Op deze manier wil ze haar werkzaamheden weer 

beetje bij beetje oppakken op school. Wij wensen haar een goed herstel en hopen dat ze 

steeds meer op school kan zijn.  

 

Gouden week na de Kerstvakantie 

De eerste week na de Kerstvakantie is een gouden week. Na twee weken vrij, besteden we 

in deze week weer even extra aandacht aan de onderlinge relaties. Dit doen we met behulp 

van de Kanjertraining, vertrouwensoefeningen en andere energizers. 

 

Belangrijke data november 

02-12-19 Ouderraadvergadering 

05-12-19 Sinterklaasfeest 

09-12-19 Tweede Advent 
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17-12-19 OUD PAPIER 

11-12-19 Schoolzwemmen groep 4-5 

  Kerstknutselen vanaf 10.15 uur 

  GMR vergadering 

13-12-19 Studiedag team, alle kinderen zijn de hele dag vrij 

16-12-19 Derde Advent 

19-12-19 Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

  Kerstviering om 17.30 uur in het theater van school 

20-12-19 Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij, start kerstvakantie 

21-12-19 OUD PAPIER 

04-01-20 OUD PAPIER 

06-01-20 Start gouden week 

  Hoofdluiscontrole 

07-01-20 Nieuwsbrief 

08-01-20 Schoolzwemmen groep 3-4-5 


