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GROEPSACTIVITEITEN 

Sinterklaas 
Woensdag 5 december is het zover. We hopen dat de Sint onze school weer komt bezoeken.  
Deze dag is er geen inloop. We verwelkomen de Sint rond 8:30 uur op het schoolplein. Om ongeveer 8:45 
uur zullen we dan naar binnen gaan. De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2/3  mogen hun kind 
dan naar binnen brengen. De andere kinderen gaan zelfstandig naar binnen. 
Deze dag mag u uw kind gewoon het fruit en drinken van 10:00 uur meegeven. Hetgeen de kinderen op 
school krijgen, is een extraatje. 
Ook zullen de groepen 1, 2, 3 en 4 en de kinderen van Zonnekinderen dit jaar de schoen gaan zetten. 
(groepen 1-2 zetten de gymschoen, groep 3 en 4 en de kinderen van Zonnekinderen nemen de schoen 
vanuit huis mee) Dit gaat gebeuren op dinsdag 27 november. Op woensdag hopen we dan natuurlijk iets in 
onze schoenen te vinden. 
Op vrijdag 30 november van 10:00-12:00 uur doen de groepen 1/2/3/4 en de kinderen van Zonnekinderen 
mee aan een circuit. We gaan groepsdoorbroken allerlei activiteiten ondernemen rondom Sint en Piet. Hier 
hebben we natuurlijk veel hulp bij nodig. (Ook om pepernoten af te 
bakken)  Vanaf vandaag hangen er op de ramen bij de groepen 
inschrijflijsten.  
 

Surprises 
In de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen en de leerkrachten surprises 
voor elkaar. Maandag 12 november zijn de lootjes getrokken en kreeg 
iedereen €4,- mee. Het is de bedoeling dat daar cadeautjes van gekocht 
worden en geen snoep. In de groepen is duidelijk besproken dat 
iedereen een surprise maakt mét een gedicht. Op vrijdag 30 november of 
maandag 3 december nemen de kinderen de surprises mee naar school. 
Deze worden dan tentoongesteld.  U bent als ouder(s)/verzorger(s) 
maandag 3 december om 14:15 uur van harte welkom om de surprises 
te komen bekijken in de aula. We hopen en vertrouwen erop dat alle 
kinderen op 5 december blij en tevreden met een mooie surprise naar 
huis kunnen gaan.    
 
Deuren op slot (herhaling) 
Vanwege de veiligheidsvoorschriften vanuit de kinderopvang is het u misschien opgevallen dat de voordeur 
(vaker) op slot zit. We willen u ook vragen om daarom vooral de zij ingang(en) te gebruiken.  
Ook bv wanneer u de tas van uw kind later komt brengen of u komt uw kind ophalen voor een afspraak. 
 

KDV/Peuteropvang en BSO 

Vanuit de peutergroep 
Sinterklaas is weer in het land! En daar zijn de peuters heel druk mee. Iedere ochtend kijken we het 
Sinterklaasjournaal samen met de kleuters. We delen de peuters in 2 groepen en de ene groep gaat in 
groep 1-2A bij juf Tineke kijken en de andere groep kijkt bij groep 1-2B bij Juf Inge en juf Carmen. En 
ondertussen eten we dan fruit. Alle kinderen genieten iedere ochtend weer!  
We zijn ook al druk aan het knutselen zodat de klas er gezellig uitziet, want natuurlijk komt Sinterklaas ook 
op 5 december bij ons langs. Alle peuters worden daar persoonlijk voor uitgenodigd. Het is helaas niet 
mogelijk om daar als ouder/verzorger bij aanwezig te zijn, daarvoor is de ruimte in de klas te klein.  
We gaan er deze ochtend een gezellig feestje van maken! 
 
Via deze weg willen wij U als ouder/verzorger vragen om uw kind op tijd af te melden (bij ziekte of 
afwezigheid)  via het ouderportaal. Dit voorkomt dat we met teveel personeel staan en er iemand alsnog 
naar huis moet. Als we het op tijd weten kunnen we onderling kijken wat we doen of we kunnen invallen op 
een andere locatie. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
Groetjes Ingeborg, Marieke en Sandra 
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OUDERS 

 
Tevredenheidsonderzoek  
We zijn erg blij dat een aantal ouders al gereageerd heeft op het onderzoek. U heeft een mail gekregen. 
Hierin staat hoe u moet inloggen en de vragenlijst invult. Mocht u het nog niet gedaan hebben dan nodigen 
we u hierbij uit om het in te vullen. Vast bedankt.  
 
 
 Schoolfruit 

Zoals in de vorige nieuwsbrief stond is er vanaf deze week weer schoolfruit. 
De schoolfruitdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.  
U mag zelf de kinderen ook fruit op deze dagen meegeven. We willen de 
kinderen niet verplichten om het fruit dat door het programma wordt 
aangeboden op te eten, als ze dit niet lusten. We stimuleren wel heel erg dat 
kinderen het in ieder geval proeven. We merken in de groepen dat kinderen 

ook door andere kinderen gestimuleerd worden om het in ieder geval te proberen.  
We gooien geen groente en/of fruit weg. Kinderen mogen het fruit dat ze niet opeten mee naar huis nemen.   
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AGENDA 

 
Ma 
t/m  
Vrij 

26-11 
t/m  
30-11 

: In deze week vinden de facultatieve 10-minutengesprekken plaats en de voorlopig 
adviesgesprekken groep 8.  

Wo 05-12 : Sinterklaas 
Do 20-12 : Kerst op school  
Vrij 21-12 : Tot 12.00 uur naar school, start Kerstvakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

24-12 
t/m  
04-01 

: Kerstvakantie 

Wo 30-01 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

25-02 
t/m  
01-03 

: In deze week worden de adviesgesprekken gevoerd en de 10-minutengesprekken  

Vrij 01-03 : Carnaval op school, tot 12.00 uur naar school 
Ma 
t/m 
vrij 

04-03 
t/m  
08-03 

: Voorjaarsvakantie  

Wo 27-03 : Personeelsdag LiemersNovum, alle kinderen vrij 
Vrij 12-04 : Koningsspelen/sportdag, tot 12.00 uur naar school 
Vrij 19-04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

22-04 
t/m  
03-05 

: Meivakantie (incl. Pasen), alle kinderen vrij 

Do 
en 
vrij 

16-05 
en  
17-05 

: Team 2-daagse, alle kinderen vrij 

Do 
en 
vrij 

30-05 
en  
31-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag erna, alle kinderen vrij 

Ma 
t/m 
do 

03-06 
t/m  
06-06 

: Avond4daagse 

Vrij 07-06 : Groepen 1-2 vrij 
Ma 10-06 : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
Ma 24-06 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 01-07 : Musical groep 8 
Do 04-07 : ’s middags doordraaimoment 
Vrij 05-07 :  Tot 12.00 uur naar school, start zomervakantie 
Ma 
t/m 
vrij 

08-07 
t/m  
18-08 

: Zomervakantie 

Ma 20-08 : Weer naar school 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Fons Pieters, interim directeur 
 
 

 


