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Algemene informatie:
Voortgangsgesprekken.
De voortgangsgesprekken (voorheen eerste serie 10-minutengesprekken) mogen niet live
plaatsvinden. U krijgt z.s.m. een schrijven hoe u kunt inloggen in Hangouts voor een digitaal contact
met de groepsleerkracht.
Verscherpte maatregelen rondom COVID-19.
Vanavond een vervroegde persconferentie van de overheid. We weten nog niet welke kant het uit zal
gaan. De ‘uitgelekte’ berichten neigen naar het openhouden van de scholen. Als dat zo is (Wij willen
dat ook!), zullen we met elkaar nog beter moeten handelen!
Bij klachten: thuisblijven en testen. Een zelftest alleen is niet voldoende.
Houd afstand bij het wegbrengen van de (jongste) kinderen. Doe dit, want anders moet ik u helaas
weer vragen uw kind naar school te brengen tot het toegangshek en niet meer op het plein.
Blijf open met het melden van testuitslagen. Ik zal uw bericht altijd anoniem behandelen.
Wij willen graag dat zoveel mogelijk activiteiten door kunnen gaan, maar dit kan niet zonder uw
medewerking.
Dus:
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
Dit schooljaar willen wij graag weer een traditionele intocht van Sinterklaas bij ons op school
organiseren. Helaas is deze intocht alleen bestemd voor de leerlingen van onze school en niet voor de
ouders. Daarom willen wij u vragen, nadat u uw kind naar school heeft gebracht op vrijdag 3
december 2021, zo snel mogelijk weer te vertrekken. Op deze manier hebben de kinderen voldoende
tijd en ruimte om de Sint te ontvangen. Alle kinderen starten in hun eigen groep en gaan pas later
naar buiten om de Sint te verwelkomen.
Sinterklaasfeest.
Toen wij vanmorgen op school kwamen was het een flinke rommel in de groepen. De rommelpieten
waren vannacht geweest om onze schoenen te vullen. Daarna kwamen er ook nog 3 pieten bij ons in
de groep. Ze kwamen met een rubberboot en surfplank aan op het schoolplein. Dit omdat de boot van
Sinterklaas problemen heeft en moet worden gerepareerd bij Van Lent, maar hoe kan hij daar
komen? De groepen 5 t/m 8 zijn hebben een mooie kaart van de route gemaakt en aan de pieten
gegeven. Nu hopen dat het allemaal goed gaat komen!
Vrijdag 3 december is de grote dag! Zorg dat je op tijd op school bent, zodat je niets mist van de
bijzondere aankomst van onze Sinterklaas en zijn pieten. De aankomst is alleen voor kinderen
bestemd. De groepen 5 t/m 8 vieren 3 december met surprises. Het is de bedoeling dat deze creatieve
bouwwerken donderdag 2 december, tussen 14.00 uur en 15.00 uur, naar school gebracht worden.
Zorg wel dat je pakket onherkenbaar is als je er mee over straat loopt. Dus een vuilniszak eroverheen!
Op de surprise moet een enveloppe met daarop de naam voor wie de surprise gemaakt is en daarin
het gedicht. Wij gaan er een gezellige feestdag van maken.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
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Weekagenda:
maandag

29-11

dinsdag
woensdag
donderdag

30-11
01-12
02-12

vrijdag

03-12

Afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie van vrijdagavond 26
november kunnen de kinderen naar school of blijven thuis i.v.m. de
voorbereiding voor ‘onderwijs op afstand’.
*
*
BMT-overleg(directie).
’s Avonds: bijeenkomst werkgroep huisvesting Kindcentrum-Noord.
Sinterklaasfeest (Aangepast programma).
Verzending nieuwsbrief 13.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn wij lekker verdergegaan met het thema "S.O.S. Stoomboot". Wij hebben flessenpost
gevonden en pakjes gesorteerd. Ook hebben wij bedacht hoe pieten en pakjes vervoerd kunnen
worden als de stoomboot kapot is. Veel kinderen hebben een goed alternatief bedacht voor de
stoomboot. Verder hebben wij lekker geknutseld.
Donderdag mochten de kinderen een schoen zetten. Op vrijdag bleek dat de rommelpieten waren
geweest en in iedere schoen zat een heel leuk cadeautje. Ook kregen wij een cadeau voor de hele
groep.
De letter p is de letter van de week en de 6 is het cijfer van de week.
Wij wensen jullie een heel fijn weekend.
Groetjes,
De Kleuterjuffen
Groep 3:
Wat een rommeltje was het vanmorgen in de groep, gelukkig hadden wij wel 34 opruimpietjes dus al
snel was er niets meer van die puinhoop te zien!!! Uiteindelijk hebben we ook alle schoenen
teruggevonden en ja hoor, er zat echt iets in, dank u Sinterklaasje!
Komende week zijn de voortgangsgesprekken, fijn dat iedereen zich heeft ingeschreven hiervoor.
Vandaag hebben de kinderen hun schriften mee naar huis gekregen, zodat u deze samen kunt bekijken
en kan zien waar we nu op school mee bezig zijn. Het is niet de bedoeling dat er in deze schriften
wordt gewerkt en we hebben ze maandag weer nodig dus neem ze dan weer mee naar school.
Deze week hebben we met het lezen de a van zak en de j van jas geleerd, komende week sluiten we
kern 4 af. Met rekenen hebben we de toets van blok 3 gemaakt en herhaald wat nog lastig was,
kinderen die alle geleerde onderdelen beheersten mochten doorwerken met uitdagende sommen.
Volgende week werken we naar het grote Sinterklaasfeest van vrijdag toe, vol verwachting klopt ons
hart......
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny
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Groep 4:
Afgelopen week was er aandacht voor het werk, voor Sint activiteiten en natuurlijk voor elkaar. Waar
5 december steeds dichterbij komt, neemt ook de spanning toe. Misschien omdat het pakjesruim nog
steeds op slot zat? Het brengt een hoop gezelligheid, maar soms ook wat kortere lontjes met zich mee.
Tijd voor wat meer oog voor de talenten en fijne kanten van onszelf en van elkaar! We hebben samen
een complimenten- en talentenmuur gemaakt. Complimentjes? Daar gaan we tenslotte allemaal van
stralen! Over complimenten gesproken: Toen de kinderen in het Sinterklaasjournaal hoorden dat er
een babypiet is, werd er direct en unaniem voorgesteld om een babybedje in de klas te maken! Nog
voordat Luisterpiet en Chocopiet dit hebben gevraagd. Wellicht heeft u deze thuis ook wel 😄😄. Mocht
babypiet meekomen, kan babypiet in ieder geval lekker slapen. Donderdag mochten wij onze schoen
zetten. Wat weet de Sint ons toch altijd weer te verwennen.
Dank u Sint en Piet! Donderdag hadden wij ook Pietengym bij meester Mitchell. We hebben het erg
druk gehad met het afleggen van het parcours. We moesten klimmen, touw zwaaien, over het 'dak'
lopen en nog veel meer. En voor alle inspanningen kregen we als beloning, hoe kan het ook anders,
pepernoten! Wij praten u komende week graag bij over de vorderingen van uw kind.
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week is groep 5B naar Molen De Valk geweest. Dit was heel leuk en leerzaam.
Donderdag mochten wij ons schoen zetten. Toen wij vrijdagochtend op school kwamen, was het een
enorme rommel in de klas! De rommelpieten hadden er een zooitje van gemaakt. Gelukkig hadden ze
wel een cadeautje achtergelaten en kwamen ze bij ons op school langs. Dit was hartstikke gezellig.
Donderdag 2 december mogen de surprises gebracht worden tussen 14.00 en 15.00 uur. De naam van
het lootje moet op de surprise staan. Doe er wel even een zak omheen, zodat de kinderen nog niet
kunnen zien wie wat gebracht heeft.
Volgende week vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school met de surprises. De
kinderen hebben er al veel zin in. Voor groep 5A vervalt de gym deze ochtend. Groep 5B mag in
pietenkleding komen voor de pietengym.
Per mail is aan u verstuurd welke tafel uw kind volgende week mag oefenen.
Wij hopen u volgende week te spreken tijdens de voortgangsgesprekken.
Leesbeurten 5A: Amy W. en Jocelyn
Leesbeurten 5B: Jace en Luna
Fijn weekend! De juffen van groep 5
Groep 6:
Deze week hebben we gerekend met verhoudingstabellen. We lezen het recept van de Zeeuwse
babbelaars. Voor 30 stuks heb je 50 gram boter nodig. Wat heb je dan voor 90 stuks nodig? Zo komen
we gelijk één van de woorden tegen die we met spelling hebben geleerd. Namelijk "Zeeuwse". Een
bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige naam. En dat schrijf je met een hoofdletter. We zijn ook
gestart met het nieuwe thema van taal "Zeebenen". We leren woorden zoals: bakboord, stuurboord,
de kajuit, de kombuis en de stuurhut. En volgende week zingen we de Zuiderzeeballade "Opa, kijk ik
vond op zolder, een foto van een oude boot" en zo verder ...
Het nieuwe thema van "Wijzer door natuur en techniek" is stevig en vast. We leren waar huizen van
gemaakt en welke materialen en gereedschappen je daarvoor nodig hebt. En zo'n "schepdingetje"
heet een troffel.
Volgende week de laatste leesbeurten van Justice (29/11) en Aiden (30/11).
Geen huiswerk volgende week dinsdag. Iedereen heeft het natuurlijk heel druk met het maken van een
mooie surprise (of heeft het al klaar!) Bij de surprise hoort ook een mooi gedicht.
Succes nog en een prettig weekend! De juffen.
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Groep 7:
Wat een bende was het vanochtend! Dat hebben die rommelpieten niet verleerd zeg. Gelukkig zijn wij
top opruimers en was alles binnen de kortste keren weer aan kant. Later in de ochtend mochten we
ook nog even op bezoek bij de pieten in de hal. Ze hadden een mooi cadeau voor ons namelijk extra
aanvullingen voor de Gravitrax knikkerbaan!
Maandag kwam boer Wouter in de klas. Hij heeft ons leuke weetjes verteld, materiaal laten zien en
vragen laten stellen. Helaas kon de gastles van de bieb 'Lego Mindstorms' niet doorgaan. Deze week
zijn we begonnen met het nieuwe blok van Atlantis. Het gaat over het heelal. We hebben al geleerd
woorden met sch en schr vloeiend te lezen, een voorstellen te maken van wat we lezen in de tekst, de
verschillen tussen dag en nacht op aarde en in de ruimte en hoe het zit met de poolster.
Volgende week zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. Helaas wel online, maar fijn om
iedereen in ieder geval te spreken.
Iedereen is al druk bezig met surprises zo te horen, top! Deze mogen donderdagmiddag worden
ingeleverd op school tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Vergeet bij het afleveren niet jezelf af te vinken op
de aftekenlijst.
Natuurlijk gaan we volgende week gewoon werken, maar dan wel vooral in het thema van Sint en
Piet!
Huiswerk:
di 30 nov: Huiswerkblad inleveren
Fijn weekend, groetjes juf Mieke, juf Marian en juf Dyonne
De groepen 8:
Bij rekenen hebben we geoefend met deelsommen, met grafieken en met verschillende
gewichtsmaten. Spelling stond in het teken van lastige werkwoorden (voltooid deelwoorden) en van
de bepaling van plaats.
Bij Engels zijn we nog steeds langs de Rijn aan het fietsen en maakt Tom van alles mee. Zo komt hij
ook met zijn vriend in het ziekenhuis. Woorden als hospital, bandage, emergency, nurse, broken arm
kwamen voorbij. Volgende week hebben we een toets over die woorden.
Deze week zijn we nog hard aan het werk geweest om een stoomboot voor de pietenochtend te
maken. In deze stoomboot moesten de schoenen verstopt worden. Ook werd de laatste hand gelegd
aan de vaarkaart voor de Sint.
De adviesgesprekken zijn inmiddels achter de rug. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn
neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch, via Parro of via de mail, in verband met de geldende
coronamaatregelen.
Huiswerk:
Woensdag 01-12: Topotoets Afrika
Donderdag 02-12: Engelse woordjes les 6
Surprise inleveren na schooltijd
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
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De jarige(en):
26
26
27
28
28
29
30
DECEMBER
2
2
3

Luke van Klink (2014)
Wout van der Meer (2012)
Luuk van Dijk (2013)
Quinten van der Harg (2010)
Xavi van der Hoorn (2013)
Jill van der Veer (2016)
Sven van Emmerik (2013)

4
6
5B
8B
5A
1/2A
5B

Lucan Blauw (2012)
Luna Rodewijk (2012)
Charinta Dolieslager (2014)

4
5B
3

Sinterklaasworkshop (woensdag 1 dec 16:00 uur. 5-7 jaar)
Ukelele: spelen op een superklein gitaartje (woensdag 1 dec, 17:30
uur)
Muziekverhaal Jakkes een Spin! (vrijdag 3 dec 15:45 uur, 5-6
jaar)
Geluid kun je dat zien? (vrijdag 3 dec 16:15 uur, 17:30 uur,
19:15 uur, in leeftijdsgroepen vanaf 8 jaar)
Meld je aan voor een van deze workshops week bij stichting MOL.
Speel je al een instrument? Dan is er nog veel meer te beleven!
Bekijk het programma op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl
Tijdens deze workshops gelden de corona maatregelen

MUZIEK WORKSHOPS
29 november t/m 3 december
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