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Algemene informatie: 
 

Sinterklaas. 
Bij het Sinterklaasjournaal zijn ze druk aan het rommelen met de cadeautjes die over de hele wereld 
verdeeld zijn en dat met een schrijnend Pietentekort. Wij hopen dat het dit jaar ook nog allemaal 
weer goed gaat komen.  
Bij ons op school heeft Sinterklaas een brief 
gekregen dat hij voortaan niet meer met een 
Stoomboot of vliegtuig mag komen maar een 
duurzamer vervoersmiddel moet gaan gebruiken. Bij 
voorkeur een die werkt op stroom. Daarom zijn wij 
bezig met alle groepen om stroom op te wekken 
zodat Sinterklaas in de toekomst met de 
Stroomboot van en naar Nederland kan komen 
varen. 
Donderdag 24 november mogen de kinderen hun 
schoen zetten op school (graag voorzien van naam) 
en dan gaan wij vrijdag kijken of er iets is gebeurd!  
Lukt het allemaal nog met de surprises? Jullie hebben nog bijna twee weken de tijd om er iets moois 
van te maken. Veel succes allemaal! 
 
De Sinterklaaswerkgroep  
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  21-11 Adviesgesprekken groep 8. 
Dinsdag  22-11 * 
Woensdag  23-11 Adviesgesprekken groep 8. 
Donderdag  24-11 Schoen zetten. 
Vrijdag  25-11 Pietenochtend. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat een geluk dat het met de Sinterklaascadeautjes toch nog weer goed gaat komen! Spannend is het 
wel, de kleuters zijn er helemaal vol van. Elke dag kijken we het Sinterklaasjournaal, dus we blijven 
allemaal goed op de hoogte. We zijn ook druk aan het knutselen over Sinterklaas. We hebben leuke 
boten gemaakt, een Pietenmuts en we hebben pepernoten of zijn het toch kruidnootjes …. gekleid. De 
klassen zijn al mooi versierd met mooie kunstwerken en volgende week gaan we lekker verder. De 
letter van de week is nog de P van Piet en het cijfer van de week is de 6. 
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We wensen Zoë een hele fijne tijd bij ons op school, zij is deze week begonnen in groep 1-2A. 
Donderdag 24 november mogen de kinderen een schoen mee naar school nemen want we gaan die 
dag onze schoen zetten, hopelijk zit er vrijdag dan iets in! Wilt u ervoor zorgen op vrijdag 25 november 
op tijd op school te zijn. Er is dan een spannende verrassing voor de kinderen 
Heel fijn weekend allemaal! 
  
Groeten, 
Leerkrachten van groep 1-2. 
 

 
De groepen 3: 
Vol verwachting.................... De Sinterklaaskriebels zijn goed te merken in de groep, een gezellige 
maar ook spannende tijd! We volgen het Sinterklaasjournaal in de klas en natuurlijk werken we 
rondom dit thema. 
We zijn lekker bezig met de Sint. Knutselen, zingen, dansen en rekenen over de Sint en zijn pieten. 
Donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam!) op school zetten.  
Ondertussen zijn we ook lekker bezig met Kern 4. Deze week hebben we de letter "u" van bus en de "j" 
van jas geleerd en ronden we volgende week de kern weer af.  Met rekenen zijn we start in blok 4 en 
zijn we bezig met geldrekenen; introductie van de munten van 1,2 en 5 cent. Verder zijn we ook veel 
bezig met oefenen op de getallenlijn tot en met 40 en splitsen van hoeveelheden.  
 
Fijn weekend, de leerkrachten van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Wat hebben we weer een spannende en gezellige week achter de rug. Zou alles wel goed komen met 
de cadeautjes? Het was gezellig om samen het lied 'zie ginds komt de stoomboot' te zingen met 
begeleiding van Daan op de piano. Woensdag mogen de kinderen eventueel in hun pietenpak naar 
school komen. Meester Mitchell gaat dan de pietengym voor ons verzorgen. Denkt u nog even aan het 
inschrijven voor de voortgangsgesprekken. Donderdag 24 november mogen de kinderen hun schoen 
op school zetten. Hopelijk is hij de volgende dag gevuld met.... Deze week hebben wij de eerste les 
gehad van de methode voor lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Kriebels met als onderwerp 'in je 
nakie'. Iedereen heeft andere gewoontes, ook als het gaat om dingen als naakt zijn. Het is belangrijk 
om te weten dat er verschillende regels bestaan thuis, op school of bij een vriendje en dat we naar 
elkaar luisteren als iemand iets niet wil of iemand alleen gelaten wil worden. Maandag staat er weer 
een toets woordenschat op het programma. Denkt u nog even aan het oefenen van de woorden.  
 
Allemaal een gezellig weekend groetjes juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Vandaag hebben we een heerlijke dag gehad! We zijn met de bus naar de ijsbaan in Haarlem geweest. 
We hebben schaats les gehad, en daarna natuurlijk zelf geschaatst. 
Dat ging na een paar rondjes oefenen al veel beter! Het was een superleuke ochtend! Ouders die mee 
zijn geweest als begeleiding: Dank! 
 
Woensdag hebben we Molen de Valk in Leiden bezocht. We hebben meel gemalen en de wieken een 
andere richting op gedraaid. Daar moet je nog best sterk voor zijn! 
In Parro staat het schema open om een afspraak in te plannen voor de voortgangsgesprekken. We 
kijken er naar uit om u, samen met uw kind, te spreken. 
 
Donderdag, 24 november, mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Het is handig als deze is 
voorzien van hun naam! 
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We hebben afgelopen maandag lootjes getrokken. Het is de bedoeling dag de kinderen een surprise 
maken met daarin een cadeautje van 5 euro. Het geheel moet worden voorzien van een gedichtje! Op 
het lootje staan suggesties om te vermelden! Veel plezier met het knutselen. 
 
Goed weekend! 
Juf Ester, juf Lisanne en juf Nelleke. 
 

 
De groepen 6: 
Afgelopen maandag hebben we lootjes getrokken. Spannend! Veel succes met het maken van een 
surprise. Daar hoort natuurlijk ook een mooi gedicht bij. 
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema van Atlantis "Belangrijke uitvindingen". We gaan ver 
terug in de tijd. We lezen over de tijd dat mensen ontdekten dat ze zelf vuur konden maken. Ook 
hebben we gelezen over de steen-, ijzer- en bronstijd waarin mensen zelf gereedschap maakten. 
We vliegen af en toe door de tijd. We hebben deze week het eerste thema van Geschiedenis bijna 
afgesloten. In dit thema hebben we aandacht besteed aan de Gouden Eeuw, aan Rembrandt van Rijn, 
handel, verschillen tussen arme en rijke mensen en eten uit verre landen. 
We hebben de toets van taal over Pronkstukken gemaakt. Goed gedaan allemaal! Volgende week 
gaat groep 6b nog verder met het presenteren van hun pronkstuk. Ook het tweede blok van rekenen 
hebben we afgerond. 
In de eerste week van het nieuwe blok van rekenen besteden we onder andere aandacht aan inhoud 
en kommagetallen. 
Komende donderdag mogen jullie je schoen zetten. Misschien mag dat een gymschoen zijn. Die heb je 
toch al bij je op donderdag en heb je vrijdag ook weer nodig. 
 
Huiswerk: 
Groep 6a: dinsdag 22-11 toets aardrijkskunde hoofdstuk 1 
Groep 6b: dinsdag 22-11 werkblad spelling 
Donderdag 24-11: Schoen zetten. 
 
Fijn weekend en groetjes van juf Bianca, juf Douwina en juf Dyonne 
 
Prettig weekend! De juffen.                
  

 
Groep 7: 
De sint is weer in het land, altijd gezellig. Afgelopen maandag hebben we de lootjes voor de surprises 
getrokken en dat ging in 1x goed! Veel plezier en succes met het maken van de surprises én het 
gedicht! Ook hebben we kennisgemaakt met het ' 't ex-kofschip' en ''t sexy fokschaap', 
werkwoordspelling is een lastig iets, maar met het steeds volgen van het stappenplan gaat ‘t steeds 
beter. Donderdag hebben we een boekenvlog gemaakt. De kinderen gingen in tweetallen aan de slag 
met een iPad en mochten hiermee hun eigen vlog over een boek maken en bewerken. Vrijdag hebben 
we er een aantal in de klas bekeken. 
 
De open dagen voor de middelbare scholen gaan beginnen en bij veel scholen zijn hierbij ook groep 7 
leerlingen welkom. Om een overzicht te hebben van de open dagen heeft de website van de VO-gids 
een open dagen planner ontwikkeld. U kunt deze open dagen planner vinden 
via: https://www.devogids.nl/open-dagen-planner-2/  
 
Volgende week gaan we starten met de boekenbeurten en natuurlijk nog verder in de sint-sfeer 
komen. Wie heeft er thuis nog een bol.com speelgoedboek liggen? Wij kunnen deze goed gebruiken bij 
een activiteit 
Huiswerk: 
- Boekenbeurten voor Baraa, Demi, Jesse, Teije en Aiden. 

 

https://www.devogids.nl/open-dagen-planner-2/
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-Maandag topotoets Noord-Europa 
-Dinsdag inleveren huiswerkblad 
-Donderdag; schoen meenemen voor het schoenzetten 
 
Fijn weekend! 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
Het was een rustig weekje, even geen toetsen! 
Op maandag hebben we lootjes getrokken voor de surprises. Deze surprises moeten op vrijdag 2 
december, met gedicht, na schooltijd worden ingeleverd in de klas. We vieren het Sinterklaasfeest op 
maandag 5 december. Succes met knutselen! 
Op donderdag kwam er een mevrouw van de bibliotheek in de groep. Ze kwam ons leren hoe je een 
boekenvlog maakt. Een leuk alternatief voor de boekenbeurt! 
Volgende week zijn de adviesgesprekken op maandag- en woensdagavond. We geven dan een 
voorlopig advies. De leerlingen zijn welkom bij deze gesprekken. 
Op donderdag 24-11 mogen de leerlingen hun schoen (voorzien van naam) op school zetten. 
Huiswerk: 
Donderdag 24-11: Engelse woordjes hoofdstuk 6 leren 
Vrijdag 25-11: Rekenblad maken 
 
 Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
18 november Mirza Eryilmaz (2015) 4 
20 Hannah Kovacevic (2013) 5 
20 Bente de Wolf (2014) 5 
21 Zinedine Bousnin (2013) 5 
21 Liam Kuijt (2013) 6 B 
22 Jolie van der Spek (2015) 3 B 
23 Bolder Leerling (2016) 3 B 

 
 
 

 


