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Algemene informatie: 

 

Sinterklaas 2016: 
Volgende week mogen alle kinderen op donderdag 1 december hun schoen (voorzien van naam) 
zetten. Vergeet , deze dag,  dus niet om je schoen mee te nemen! 
We gaan er natuurlijk ook een liedje bij zingen en dan maar hopen dat de zwarte pieten onze school 
weten te vinden en bij ons binnen kunnen komen! 
Lukt het allemaal een beetje met het maken van de surprises? Veel knutselpret! De surprises moeten 
vrijdagmiddag 2 december na schooltijd in de klas worden ingeleverd. Voorzien van gedicht en het 
liefst in een plastic zak. 
Rapporten: 
Denkt u aan het retourneren van de rapportomslagen? De rapportbladen kunt u behouden. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekagenda: 

 

maandag  28-11 SMT vergadering na schooltijd 

dinsdag  29-11 Voorlichting Malmberg na schooltijd 

woensdag  30-11  

donderdag  01-12 Schoen mee nemen 

vrijdag  02-12 Pietenochtend,  Verzending nieuwsbrief 14 

 
 

De jarige: 
28 Sanne van Rhoon 4 

Van harte gefeliciteerd! 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen week hebben wij een brief gestuurd naar de Wellespiet. Wij wilden hem graag helpen met het 
bakken van een taart voor Sinterklaas. Hij heeft ons het recept van zijn oma gegeven en toen zijn wij zelf 
gaan bakken! We hebben gewogen, gemengd en geproefd. Het was heerlijk. Wellespiet zal vast blij zijn 
met onze hulp. Met lezen hebben wij de eu, ie en l geleerd afgelopen week. Met rekenen zijn wij 
begonnen met het klok kijken. Woensdag 30 november is het Pietengym. De kinderen mogen een 
pietenmuts en/of pietenbroek aandoen. Donderdag 1 december mogen de kinderen hun schoen zetten. 
Spannend.  
Groep 3a: Juf Ester is maandag afwezig, juf Nelleke staat voor de groep. 
 
Fijn weekend allemaal, 
juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
 Wat hebben we veel gedaan deze week! Alle rapporten zijn besproken met de kinderen en de ouders en 
we hebben zelfs al een aantal mapjes terug. De klas wordt steeds meer versierd door alle tekeningen en 
knutsels over sinterklaas. Ook hebben we contact gehad met Wellespiet. Zijn taart mislukt de hele tijd 
dus hebben we het recept gevraagd om het te testen. Donderdag hebben we met de hele klas het beslag 
gemaakt, iedereen mocht iets doen. De cakejes zijn door 2 ouders afgebakken en vrijdag hebben we ze 
geproefd. Ons oordeel zit in de schoen naar Wellespiet zodat hij er iets mee kan.  
Volgende week donderdag gaan we onze schoen zetten in de klas, neem allemaal dus 1 schoen mee 
hiervoor. Nu maar hopen dat er vrijdag wat in zit! Donderdag hebben we ook pietengym van juf Noortje, 
dus iedereen mag zijn pietenpak aan doen (zonder cape) als hij of zij dat leuk vindt. Je mag hem best al 
aan hebben als je op school komt want we gaan toch meteen naar de gym. 
Zoals vorige week al vermeld was in de nieuwsbrief gaan we 13 december naar het museum. En we 
hebben goed nieuws, door de inzet van vele ouders hebben we genoeg rij-ouders! Ook waren er veel 
reacties op het bakken van de cakejes, bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 
 
Fijn weekend, groetjes juf Dyonne en juf Danny. 
 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
We zijn volop aan het werken en aan het leren rondom het thema 'Sint en piet' en de stemming zit er al 
goed in! 
Afgelopen week hebben wij zelf taartjes gebakken omdat de piet dat niet zo goed kan. Gelukkig zijn onze 
taartjes wel allemaal goed gelukt. 
Ook de komende week staat nog volop in dit thema en op donderdag mogen alle kinderen hun schoen 
zetten op school. Zouden de rommelpieten nog komen? 
Natuurlijk kijken we ook iedere dag het Sinterklaasjournaal in de klas, zodat we goed op de hoogte zijn 
van alle pietenperikelen. 
De kinderen mogen de komende week spulletjes voor in de lettermuur meenemen waar een P in zit. 
In groep 1/2b hebben we Boaz mogen verwelkomen. Veel plezier op de Elckerlyc, Boaz! 
Groep 1/2b heeft inmiddels voldoende rij-ouders voor het museumbezoek op vrijdag 9 december. Bedankt 
voor jullie enthousiaste aanmeldingen. 
De komende week zullen de kinderen een brief meekrijgen met de auto-indeling voor deze dag. 
  
Fijn weekeinde, 
de kleuterjuffen 
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Groep 5: 
Deze week hebben de kinderen hun eerste echte topotoets gemaakt! Er is super goed geleerd en bijna 
alle toetsen zijn ook super goed gemaakt! Ook zijn de eerste rapporten mee naar huis gegaan. De inhoud 
hiervan mag thuis blijven. De (ondertekende) omslaghoes en de blauwe map zien we graag weer terug 
op school. Vanaf volgende week hebben we op maandag gym in plaats van op dinsdag. De komende 12 
weken krijgen we les van onze combinatiefunctionaris, juf Irma. De les is gelijk aan het begin van de 
middag. De muziekles van meester Walther wordt hierdoor op dinsdag ook verplaatst naar een later 
tijdstip. De gymles van donderdag blijft gewoon hetzelfde. Wie er wil oefenen op wrts kan aan de slag 
met les 7 en 8 van blok 3. 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Afgelopen maandag hebben de laatste groepen het onderwerp gepresenteerd dat zij hadden gekozen 
voor de skill communicatie. Sommige kinderen hadden een muurkrant gemaakt en sommige kinderen 
een PowerPointpresentatie. Goed gedaan allemaal!  Vanaf aanstaande maandag gymmen wij op 
maandag in plaats van dinsdag. Vergeet die dag niet je gymspullen mee te nemen. We blijven gewoon 
ook gymmen op de donderdag. Aanstaande donderdag hebben we pietengym en mogen jullie je schoen 
zetten. Je mag ook een pietenpak aan tijdens de gym, alleen geen cape. Vrijdagmiddag na school 
surprise inleveren. Dat kan van 15.15 uur tot 16.00 uur. Nogmaals succes met het maken van de 
surprise! 
In het kort: 
28 november: gymspullen mee. 
29 november: huiswerk nieuwsbegrip inleveren. 
1 december: pietengym en schoen zetten. 
2 december: surprise inleveren! 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 
 

Groep 7: 
Wat een prachtige rapporten zijn er meegegaan naar huis! Jullie werken allemaal superhard, dat gaan 
we natuurlijk volhouden dit hele schooljaar! Nemen jullie de omslag en de blauwe map weer z.s.m. mee 
naar school?  
Deze week hebben we weer gerekend met procenten en kruidnoten. 10% van 40 kruidnoten of van 70 is 
toch een heel verschil. Ook zijn we helemaal in ban van de 24 game!  
Vanaf komende week veranderen de gymtijden! Wij gaan niet meer op maandagmiddag gymmen, maar 
krijgen nu op dinsdagochtend les van de juf. Na de gym is het meteen lunchpauze, dus de kinderen die 
niet overblijven gaan vanaf de Tweesprong al naar huis. 
 
Huiswerk: 
- dinsdag inleveren huiswerkblad 
- donderdag schoen mee (schoen zetten op school) 
- knutselen aan je surprise  
- gedicht voor je surprise. 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
 Het heerlijk avondje is bijna in aantocht, vol verwachting klopt ons hart…… 
Op donderdag 1 december mag je je schoen zetten op school. Wie weet zit er dan de volgende 
ochtend een verassing in. Op vrijdagochtend 2 december is het namelijk  weer Pietenochtend op 
school. Wat zullen de pieten  deze keer weer voor ons in petto hebben? 
Op diezelfde vrijdag 2 december moet je ook ’s middags na schooltijd de surprise inleveren, met 
gedicht en in een plastic zak. We zetten dan alles al klaar voor het sinterklaasfeest op maandag 5 
december. 
Groep 8 heeft voortaan op dinsdagmiddag gym en doet op maandagmiddag aan docu. De 
gymlessen van de combifunctionaris zijn nu afgelopen en voortaan geeft juf Henriëtte op 
dinsdagmiddag weer de gymlessen. 
Huiswerk: 
Woensdag 30-11: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 3, samenvatting leren. 
Vrijdag 02-12: Huiswerkboekje rekenen blz. 37 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
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Peuter- en kleutersportnieuws  
 
Doe (gratis) mee met de PK-sport Pietjes-opleiding  
Het gaat al in heel Kaag en Braassem over de tong 
Pk-sporturen vinden deze week plaats in De 
Tweesprong! 
Daar in die mooie sporthal zullen we het beleven  
Gaan we de kleintjes een opleiding Pietje geven,  
de zgn. Piet Extra Light versie; een kleurrijk gebeuren 
Elke sport(st)er verkleed als Piet; je ziet ze opfleuren 
We gaan dan een uurtje schoorsteenklimmen en 
cadeautje mikken,  
Americo-rijden, Sinterklaaszaklopen en … Pietjes-
tikken 
Peuters en kleuters beleven bij ons dus veel plezier 
Oh! Er is nog vaste plek op woensdagen om 15.30: 
een stuk of vier 
Of kom a.s. zaterdag 26/11 om half tien eens van pk-
sport proeven 
Of zelfs zondag de 27e ook gratis om half elf van de glijbaan af zoeven 
 
Waarom P&K-sport? 
Na onderzoek is gebleken dat beweging heel goed is voor kinderen vanaf drie jaar. Sport stimuleert de 
ontwikkeling van de zintuigen, evenwicht & coördinatie, sociale en motorische vaardigheden en fysieke oriëntatie 
van uw kind. De gemeente K&B, DOSR en Kindopvang geven uw kind een basis voor een verder sportrijk leven. 
Met spelvormen o.l.v. gediplomeerde begeleiders ontwikkelen ze zich richting een sport en sportclub naar eigen 
keuze vanaf het 6e jaar. Sport als logisch vast onderdeel van de jeugd! 
Onder verantwoordelijkheid van een M/HBO- bewegingsdocent wordt een uitgekiend programma voor het hele 
seizoen uitgestippeld voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Uw kind komt geleidelijk in contact met verschillende 
sporten, zoals voetbal, hockey, handbal en dergelijke. In de ‘allround’ trainingen ontdekt het kind hoe leuk het is 
om nieuwe dingen te leren en verkent het zijn/haar talenten. Uw kind ontwikkelt zich geleidelijk naar een sport 
naar eigen keuze. 
 
Wil je lid worden? 

Uiteraard! Dat kan door de inschrijfstrook in te vullen 
uit onze flyer en deze op te sturen of in te leveren. Of 
beter Klik hier om digitaal in te schrijven. 
Vul alle velden in! Geef uw voorkeur aan wat betreft 
speluurdag. Bijv. 1. Wo, 2. Za, 3. Zo. 
Heeft uw kind opvang bij opvang of school, dan kunt u 
het ingevulde formulier ook inleveren bij de 
pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. 
Haast u met opgeven. Indien de groepen volledig 
gevuld zijn, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. 
Er zijn twee gratis inloop speluren (maar leden gaan 

voor!). 
Er is geen winstbejag: de kosten zijn slechts 3 euro per maand! 
Minimumleeftijd om deel te nemen is 2,5 jaar indien broer of zus al meedoet, en 3 jaar wanneer je niet met je 
grote broer of zus gaat meedoen. 
 
Aan wie en hoe kan ik vragen stellen hierover? 
Voor meer informatie kunt u mailen naar ons contactpersoon Nina Torruella:  ninatorruella@hotmail.com of 
bellen: 06-53522952 
 

https://www.dosr.nl/clubinfo/lid-worden/
mailto:ninatorruella@hotmail.com

