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Algemene informatie:
Beste ouders/verzorgers,
Gisteren heeft het ministerie van Volksgezondheid op advies van de RIVM een van de richtlijnen
aangepast. Wat is er veranderd?
- Kinderen en volwassenen kunnen zich voortaan thuis testen. Bij een positieve testuitslag van de
sneltest moet er alsnog een PCR- hertest bij de GGD gedaan worden.
- Voor ernstig zieke of kwetsbare kinderen/volwassenen is het advies om altijd bij de GGD te laten
testen.
- Wie aanhoudende milde klachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
een verhoging tot 38 graden) is het advies om altijd een GGD- test doen.
De overige richtlijnen blijven gelijk. Dat betekent nog steeds dat bij een positieve uitslag van een
sneltest in het gezin, het hele gezin in quarantaine moet en dat iedereen op de 5e dag een PCR- test bij
de GGD moet laten doen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, hoor ik die graag.
Sinterklaas.
Wat was het fijn dat Sinterklaas dit jaar weer mocht komen!
We hebben veel plezier met elkaar gehad en in de hogere groepen zijn fantastische surprises gemaakt!
Dank aan alle ouders en verzorgers die gehoor hebben gegeven aan onze oproep in de nieuwsbrief van
vorige week.
COVID-19.
Helaas hebben we van de week een groep naar huis moeten sturen, omdat er drie of meer
besmettingen waren. We hopen dat het meevalt en dat we de kinderen snel weer op school mogen
ontvangen.
En ‘hun’ sinterklaasfeest? Dat hebben ze nog tegoed!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

06-12
07-12
08-12
09-12
10-12
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MT- vergadering.
Stuurgroepvergadering ‘Schoolontwikkeling”.
*
*
Verzending nieuwsbrief 14.
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Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Wat een fantastisch Sinterklaasfeest hebben wij gehad. De Sint kwam op de boot aan voor de school
en had zijn Pieten ook meegenomen. Daarna mocht iedere klas om de beurt bij hem op bezoek komen.
Daarvoor hadden wij het toneel vrolijk versierd. De kinderen mochten versjes, liedjes, dansjes en
kunstjes voor hem doen.
Daarna kreeg ieder kind een mooi cadeau en ook wat lekkers te eten en te drinken. Veel te snel was
het feest weer voorbij.
Maandag mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen. Liefst niet te nieuw, te klein en te
kwetsbaar.
Daarna gaan wij beginnen met Kerst.
De letter van de week is de k van kerst. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Het cijfer van de week is de 7. Hiermee gaan wij verschillende oefeningen doen.
Wij wensen jullie een heel fijn Sinterklaasweekend en tot maandag allemaal.
De kleuterjuffen
Groep 3:
Wat een geweldig feest was het vandaag op school, we hebben genoten van de Sint en de Pieten die
gelukkig nog wel op school mochten komen, binnen de geldende maatregels is het toch gelukt!!! We
wensen jullie allemaal heel veel (Sint-) plezier dit weekend en op maandag mag je speelgoed
meenemen om te laten zien en om mee te spelen, neem geen speelgoed mee dat snel kapotgaat of
kwijt kan raken want dat zou jammer zijn!
Deze week hebben we bijna alle ouders gesproken, wel online maar toch heel fijn! We hebben ook nog
gewoon gewerkt en zijn begonnen met kern 5. De kinderen hebben het nieuwe oefenboekje
meegekregen. Hierin staan de woorden met letters die we nog gaan leren, voor het oefenen van het
op tempo lezen kunt u beter het kern 4 boekje nog gebruiken. Met rekenen hebben we sommen bij de
plaatjes gezocht om zo betekenis te geven aan de sommen en getallen, knap gedaan allemaal.
Deze week waren er best veel kinderen afwezig omdat zij verkouden waren of in quarantaine
moesten, hopelijk knapt iedereen snel weer op.
Na het weekend schakelen we rustig over op de Kerst, de kinderen mogen versiering voor in de klas en
de boom meenemen, als u het nog terug wilt, dan graag voorzien van naam. Alle kinderen hebben een
glazen potje nodig voor het knutselen, formaat pindakaas ongeveer. We gaan er een gezellige tijd van
maken.
Een fijn Sintweekend, Juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
Wat hebben we weer een gezellige maar drukke week achter de rug. Met taal zijn we begonnen aan
een nieuw thema nl. ´Nodig'.
Best lastig want wat is nu precies het verschil tussen noodzakelijk en onmisbaar? Met rekenen maken
we sprongen van 10, bijv. van 24 tot 84 of van 86 tot 6. Wat toevallig dat we deze week nu net de
hoofdletter 'S' hebben leren schrijven. Donderdag waren we nog net op tijd klaar om een mooie muts
te knutselen voor het Sinterklaasfeest. Wat was het weer gezellig! En wat een mooie cadeautjes. Toch
wel jammer dat het feest weer voorbij is maar we gaan gelukkig meteen door naar een ander gezellig
feest!
Allemaal een fijn Sinterklaas weekend! Groetjes juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Deze week hebben wij het hoofdstuk over de dierentuin van taal afgemaakt. Volgende week dinsdag
ronden we dit thema af met een toets. De kinderen hebben de woordjes mee naar huis gekregen om
te oefenen.
Het grej of the day raadsel ging over chocoladeletters. Is de letter M echt de grootste? We kwamen
erachter dat alle chocoladeletters even zwaar zijn, dus dat er overal evenveel chocola in zit.
Ook hebben wij in groepjes gewerkt aan een sint escaperoom. De kinderen moesten door middel van
verschillende sint-opdrachten puzzelstukjes verdienen. Al die puzzelstukjes vormden uiteindelijk een
plaatje. Ze hebben goed samengewerkt!
Met geschiedenis hebben wij het gehad over wat de Grieken en Romeinen geloofden. Ook leren wij
wat er daar allemaal te zien was, zoals kerken en tempels met zuilen.
Vrijdag was het dan eindelijk zover. Het sinterklaasfeest op school! Wat een ontzettend leuke surprises
en gedichten zijn er gemaakt. Het was voor alle kinderen de eerste keer dat we dit op school deden.
Iedereen heeft erg zijn best gedaan, leuk hoor! We mochten ook nog even op bezoek bij de Sint.
Huiswerk:
woordjes leren voor de taaltoets van dinsdag 7 december;
tafels oefenen.
Fijn weekend! De juffen van groep 5
Groep 6:
Wat een gezellige week hebben we gehad samen! De hele week leren met Sint en Piet. We hebben
tafels geoefend, ganzenbord lezen en dictees gegeven aan elkaar. Ook hebben we verhaalsommen,
rebussen en een verhaal gemaakt. Tot slot natuurlijk een hele gezellige Sintdag met surprises!
Iedereen is heel goed bezig geweest met de voorbereidingen en we hebben genoten van elkaar
creaties! Ook met de gym konden we lekker bewegen in het Sintthema.
Huiswerk:
- di 7 dec: werkblad rekenen
Geniet van het feestelijke weekend, groetjes de juffen!
Groep 7:
Wat was dit een gezellige week! Er is keihard gewerkt, maar weinig uit de boeken. Maar ook op
andere manieren kan je leren. Zo zijn we uitgebreid aan de slag gegaan met het lezen van een
sinterklaasverhaal, waarbij we op toon gelezen hebben, de voorzetsels gezocht, een stukje naspelen
uit het verhaal en bedenken hoe het verhaal afloopt. Er zijn elfjes geschreven in het thema sint en piet,
we hebben online geshopt en daarbij gerekend, muziekbingo met sintliedjes, gerekend met
verhaaltjessommen over sint en piet, etc. Bij juf Mieke hadden we surpriseday; kies een doos en speel
het spel. Het was natuurlijk een verrassing met wie en welk spel je ging spelen.
Ook hebben we alle ouders gesproken tijdens de voortganggesprekken. Fijn om iedereen even
gesproken te hebben.
Vandaag hebben we het sintfeest op school gevierd. Wat een prachtige surprises en mooie gedichten.
Nu op naar het weekend met misschien wel cadeautjes.
Volgende week zwaaien we Sint gedag en gaan we langzaam over naar de kerst….
Huiswerk: Cadeautje van de juf: geen huiswerk deze week!
Groetjes van de juffen!
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De groepen 8:
Groep 8A zat deze week jammer genoeg thuis en is digitaal aan de slag gegaan. Hun Sinterklaasfeest
vieren zij volgende week vrijdag 10-12, natuurlijk met mooie surprises en leuke gedichten.
Groep 8B was wel op school deze week en heeft het Sinterklaasfeest op vrijdag wel al kunnen vieren.
Wat had iedereen weer heel goed zijn best gedaan om een mooie surprise te maken. Ook kregen we
van de Sint nog een cadeau voor de hele klas. ’s Middags hadden we een leuke gymles van meester
Mitchell.
Huiswerk:
Dinsdag 07-12: Geschiedenistoets
Vrijdag 10-12: Huiswerkboekje blad 4
Taaltoets ‘Ruimte’
Groeten en een fijn Sint weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
3-12
4
7
7
9
10

Charinta Dolieslager (2014)
Jace Olijerhoek (2011)
Robin Arreman (2009)
Pier Leerling (2012)
Yousef Zarour (2015)
Sarah van Es (2011)
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