
                                                
 

       Nieuwsbrief 3
 November  2016  

___________________________________________________________________________ 
 
   
Inhoud deze maand: 

1. Ouderbijdrage 
2. Nieuwe methode Wereldoriëntatie 
3. Kerstfeest 
4. ASK 
5. Actie Schoenmaatjes 
6. Knutselen in groep 1/2 en hal 

inrichten 
 

7. Schooltuin en schoolplein 
8. Kind op maandag  
9. Jarigen in november 
10. Agenda 

 

                                                                                                                                                 
Beste ouders, 
Afgelopen woensdag kwamen we in de hal bij elkaar voor de Dankdag. Het was een 

reusachtig samenkomen. Het aansteken van de kaars was een plechtig moment en het 

zingen van de kinderen indrukwekkend. Ze zaten met hun geboortekaartje in de hand en die 

hebben we na die tijd met elkaar in de klas bewonderd. Het woordje ‘dankbaar’ kwam vaak 

voor.. 

Een fijn moment! 

De komende tijd gaan we bezig met Sint en Kerst. Een aantal malen maken we graag gebruik 

van uw hulp. U leest er verderop over. We hopen met elkaar op een gezellige tijd!! 

 

1. Ouderbijdrage 
 
Geachte ouder/verzorger,  
Namens de OR wil ik u ook dit jaar weer uitnodigen tot het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage aan de ouderraad. 
Met dit geld kunnen wij veel activiteiten voor uw kinderen financieren en de school 
ondersteunen met leer- en speelmiddelen. 
Zoals u in het kasboek van afgelopen jaar en in de begroting voor het volgende jaar heeft 
kunnen zien, is naast de gezelligheidsavond uw bijdrage onze enige substantiële 
inkomstenbron, dus uw bijdrage wordt ten zeerste gewaardeerd. 
Het bedrag staat al sinds jaar en dag op € 45,00 per kind en dat zal dit jaar ook niet 
veranderen. 
 
Ik verzoek u dit bedrag over te maken op de rekening van de St. Beheer Ouderfonds Prinses 
Juliana, NL45RABO 0306025418 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de 
groep(en) 
 



Bij voorbaat dank, Namens de OR, Fred Hendriks, Penningmeester 
 

2. Nieuwe methode Wereldoriëntatie 
Voor de zomervakantie zijn we bezig gegaan met het zoeken van een nieuwe WO- methode. 
Na de zomer hebben we geëxperimenteerd met het op een andere manier vorm geven aan 
de lessen. We hebben daarvoor onder andere de ansichtkaarten gebruikt. 
Uiteindelijk hebben we besloten om de methode ‘Blink’ aan te schaffen. Een methode die 
voldoet aan de huidige tijd. Er zit veel onderzoek en inbreng van de kinderen in. De methode 
is helemaal digitaal. De kinderen hebben een bronnenboek om zaken op te zoeken en een 
werkboek. De methode is uitermate geschikt in combinatiegroepen.  
 

3. Kerstfeest 
De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn in volle gang. We vieren het op 22 december in 
de kerk van Beekbergen. In de volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 
 

4. ASK 
Op 1 december gaat groep 5-8 ’s avonds naar Orpheus voor de ASK- voorstelling ‘Robin 
Hood en het verdwenen goud.’  
De kinderen van groep 5-8 ontvangen hiervoor nog een aparte brief. 
 

5. Sinterklaasfeest 
Ondanks zijn drukke agenda, heeft de goedheiligman een gaatje gevonden om ons te 
bezoeken. Dit jaar komt hij op 5 december!! 
Wij verwachten de Sint rond 08.30 uur en u bent van harte welkom om dit heugelijke feit 
met ons te vieren. Na 9.00 uur vertrekt Sint naar de verschillende groepen. 
Groep 3/4  heeft die dag geen gym. We gaan gewoon om 14.30 uur uit. 
Overigens willen we zo ver mogelijk van de ‘pieten’ discussie blijven. Ons standpunt is dat 
we de ontwikkelingen van het Sinterklaasjournaal volgen. Dan blijft het voor de kinderen 
vast een mooi feest! 

 
6. Actie Schoenmaatjes 

Ook dit jaar willen we als school weer meedoen met de actie 'Schoenmaatjes'. Woensdag 28 
oktober kregen de kinderen de folder mee. De schoenendoos krijgen de kinderen op school. 
De gevulde schoenendozen kunnen op school ingeleverd worden tot en met vrijdag 20 
november. We hopen op een heleboel cadeautjes voor kinderen die het minder goed 
hebben dan wij! 
 

7. Knutselen en hal inrichten voor Sinterklaas en Kerst 
De afgelopen jaren hebben de ouders van groep 1/2 aan de hand van een thema de hal bij 
de kleuters versierd. Dit jaar willen we dat graag weer doen. 
Een aantal ouders hielp dan ook nog mee in de grote hal. Daar kunnen we best wat hulp bij 
gebruiken. Mocht u tijd/zin hebben, iedereen is welkom op 14 november om 19.30 uur. 
Na het Sinterklaasfeest ruimen we Sint weer op en brengen we de school in Kerstsfeer. We 
beginnen op 5 december om 14.45 uur, zodra de kinderen naar huis zijn. Vorig jaar heeft een 
aantal ouders ons geholpen en dat was erg fijn. De kinderen van deze ouders hielpen ook 
mee overigens. Als u tijd/zin heeft… Wij vinden het erg fijn. De dag daarna mag natuurlijk 
ook… 



Er wordt natuurlijk wel eens  gezegd: ”Ach, het zijn altijd dezelfden die de grote hal 
versieren, dus ik hoef niet.” Nou, ook hier geldt ‘Vele handen maken licht werk..!’. Dus 
graag!! 
 

8. Studiedag 16 november 
Op 16 november houden we als team onze 1e studiedag. We gaan het o.a. hebben over 
muziek (hoe gaat het met de methode), NLP (oefenen van onze communicatie), Basisplus 
(wat bieden we kinderen aan en wat kan nog meer) en onze sociaal emotionele methode 
Zien! (een analyse). Als we tijd over hebben werken we nog verder aan de rapporten van de 
kinderen. 
 

9. 1e Rapport 
Op 18 november krijgen de kinderen hun 1e rapport mee. In de week daarna vinden de  
ouder-kind-leerkracht gesprekken plaats. We gaan via Digiduif de uitnodigingen versturen. 
 

10. Schooltuin, schoolplein 
Juf Marieke en juf Janny gaan bijna met winterstop.  
Als projectgroep zijn we bezig om het amfitheater te renoveren (bijna klaar), de klimtouwen 
te repareren (bijna klaar)en de ruïne weer op te metselen (voorlopig klaar). 
We gaan nog een sokkel metselen voor het beeld in de vlindertuin. (Beeld is klaar…) 
En dan in het voorjaar verder met een volgend project..  
 

11. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 46: Thema “Waar ben je veilig?” 1 Samuël 19,20 
Week 47: Thema “Leve de koning!” 1 Samuël 24, 2 Samuël 1,5 
Week 48: Thema “Vrede” Jesaja 2 1-5, 11:1-10 
 

12. Jarigen in november 
08 november Daan Buitenhuis (gr 7) 
10 november Lieke Brouwer  (gr 8) 
17 november Marit Zeijl  (gr 5) 
22 november Floor Roukema (gr 6) 
25 november Rik Jeths  (gr 5) 
26 november Mart Eversdijk  (gr 4) 
01 december   Rosanna Galjé  (gr 7) 
02 december Gert-Jan Buitenhuis (gr 8) 
06 december Lars Uiterweerd (gr 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Agenda 
 

14-11 Groep 1/2 vrijdag. 
Meester Martin afwezig 

15-11 Meester Martin afwezig 

16-11 Studiedag, alle kinderen vrij 

18-11 1e rapport 

21-11 Week van de rapportgesprekken 

28-11 Groep 1/2 vrij 

01-12 ASK- voorstelling 19.00 uur 

02-12 Nieuwsbrief 4 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


