
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 45 

4 nov. t/m 10 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Belangrijke informatie, 

 

A.s. maandag gaat het waterspeeltoestel geplaatst worden in de zandbak op het 

kleuterplein. 

Hiervoor zijn er deze dag werkvoertuigen op het schoolplein aanwezig.  
 

 

 

 

 

Schoenendoosactie 2019 

Hopelijk zijn  vele van jullie al druk bezig met het versieren en vullen van een 

schoenendoos. Een simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: een kans die 

wij als kinderen hier in Nederland krijgen om écht iets te doen voor een 

leeftijdsgenootje ergens ver weg op de wereld die het niet zo goed heeft als wij 

hier. Even een moment dat je een vriend voor iemand kan zijn, is dat niet mooi!! 

Tot vrijdag 15 november kunnen de dozen op school worden ingeleverd. Maar het is 

natuurlijk leuk en gezellig als jullie met jullie schoenendozen zondag naar de 

trefwoord viering komen in de Petruskerk om 11,15 uur. 

Actie4kids heeft een leuk website met veel informatie. Het is zeker de moeite waard 

om hier een keer naar te kijken  www.actie4kids.org 

Als je nog mee wilt doen maar je bent de folder kwijt of je wilt een extra folder bel of 

mail dan even dan wordt dit geregeld.   

Stuur een mail naar jozekoot@ziggo.nl of bel 071-3318275, 

 

 

http://www.actie4kids.org/
http://www.actie4kids.org/
mailto:jozekoot@ziggo.nl
mailto:jozekoot@ziggo.nl


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, 

Visjes, Schildpadjes, Fuutje, 

  

Hebben jullie al onze mooie 

speelhuis gezien? Met een 

echte glijbaan en klimbaan, 

de kindjes vinden hem erg 

leuk, een grote uitdaging 

voor de grotere kindjes. Dus 

ook al wordt het weer wat 

kouder, toch gaan we graag 

buiten spelen.  

 

Gebaar Glijbaan 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Deze week gaan we het hebben over de eekhoorn. We zingen het liedje ‘Eekhoorn 

met je lange staartje’ en dansen we met de staarten die de kinderen om krijgen. 

Ook gaan we eekhoorntje prik doen, waarbij we de staart van de eekhoorn op de 

goede plek moeten plakken. En als laatste een spelletje waarbij we bingo spelen 

met herfstplaatjes.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

Het was een gezellige week met elkaar. 

Er zijn deze week een paar nieuwe kinderen bij ons gestart. Van harte welkom!  

Wij wensen iedereen een fijn weekend.  

 
 
 
BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

De letter van de week is nogmaals de p van paddenstoel. 

Woensdag 6 november zijn de kinderen vrij ivm de landelijke staking van het 

onderwijs.  

 

-  6 november de kinderen zijn vrij ivm de landelijke staking van het onderwijs. 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 20 november de ANWB-verkeersdag 

-  4 december  Sinterklaasviering. 

- 17 december gaan we naar de kerststal in de kerk 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

De kinderen zijn vrij ivm de landelijke staking. 

Donderdag: 

Het is fruitdag. 

Vrijdag: 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Letter van de week is de P van Paddenstoel  

 

Groep 3 gaat maandag starten met kern 3. Zij krijgen een oefenblad mee naar huis  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: groep 3 gym  

Dinsdag: 

Woensdag: staking, kinderen zijn vrij  

Donderdag:  

- Bezoek aan de Plus, wat doen ze bij de broodafdeling? 

Welke ouders willen er met mee naar de Plus? We willen er lopend heen. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Graag een mailtje: arianneangenent-siebeling@ssba.net (of berichtje of 

even mondeling doorgeven, bij Manoeska mag natuurlijk ook!)  

Vrijdag: groep 3 gym  

 

 

Agenda:  

- maandag 11 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- dinsdag 12 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- woensdag 20 november de ANWB-verkeersdag 

- woensdag 4 december  Sinterklaasviering. 

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

Groep 3 

Algemene informatie: We zijn deze week gestart met kern 3. De letter die we deze 

week hebben geleerd is de d. Voor de vakantie hebben we de letter b geleerd. Het 

is belangrijk dat de kinderen het verschil tussen de letters weten. Let er goed op dat 

uw kind deze letters niet door elkaar haalt.  

 

Agenda:  

- maandag 11 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- dinsdag 12 november: kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten  

- donderdag 19 december: 17-19 uur: kerstviering op school  

- vrijdag 20 december: kinderen om 12 uur uit  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag:  

Woensdag: Kinderen vrij i.v.m. staking 

Donderdag: Het is fruitdag.  

Vrijdag: gym  

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: 

Woensdag: Kinderen vrij i.v.m. staking 

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag:  Gym 

 

Voor in de agenda:  

-   6 november de kinderen zijn vrij ivm de landelijke staking van het onderwijs. 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 20 november de ANWB-verkeersdag 

-  4 december  Sinterklaasviering. 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

mailto:arianneangenent-siebeling@ssba.net


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Het eerste tafeldiploma is gehaald, goed gedaan Tom!  

Vrijdagmiddag 22 november mag groep 5 koken. Zijn er ouders die het leuk vinden 

om met twee groepjes van 5 kinderen te koken in het kinderkookcafe, laat het me 

weten! 

 

Voor in de agenda: 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 13 november taaltoets thema 2 nacht 

- 14 november lootjes trekken 

- 20 november Streetwise 

- 04 december sinterklaasviering  

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym van juf Femke. 

Dinsdag: spreekbeurt van Rijk. 

Woensdag: Landelijke stakingsdag, de kinderen zijn vrij! 

Donderdag: 

Vrijdag: Gym van Femke en Sem Z heeft zijn boekbespreking. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Tafeldiploma’s 

Als je je tafeldiploma wilt halen, maak dan een afspraak met de juf. Zet hem op, je 

kunt het! 

 

Huiswerk/toetsen: 

- 

 

Voor in de agenda: 

11 nov  Studiedag 

12 nov  Studiedag 

14 nov  Lootjes trekken 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

15 nov  Kookcafé groep 6 

20 nov  ANWB Streetwise verkeersdag 

04 dec  Sinterklaasfeest  

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

09 jan   2e vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Nathan en Peet klassendienst. 

-Toets Taal “Pronkstukken”, zorg dat je de betekenissen van de woorden van de 

week goed kent. 

Dinsdag:  

-Toets Engels (Groove me) Song 1-2-3. 

Om deze toets te leren hebben de kinderen een huiswerkboekje meegekregen met 

daarin alle leerbladen voor het hele schooljaar. Op de bladen vind je per song de 

woorden en de zinnen. Voorin het boekje staat hoe je het moet leren. 

Woensdag: 

-Onderwijsstaking. De school is gesloten. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Boaz, Anouk en Nyls hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

 

Groep 7 

 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 08 november toets Engels song 1-2-3 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 14 november lootjes trekken 

- 20 november Streetwise (fiets mee) 

- 04 december sinterklaasviering  

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Klassendienst 

Zoë en Jaimy 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 7 inleveren. 

- Vandaag hebben we een toets taal over het blok Familie.  

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gympullen niet. 

Woensdag: 

- Vandaag is de landelijke staking van het onderwijs. 

Donderdag: 

- Sophie en Tara hebben hun spreekbeurt 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

- Vandaag gaat het eerste groepje koken in het kookcafé.  

- Vandaag hebben we een toets Engels song 1-2-3. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

Voortgezet onderwijs 

De kinderen hebben de VO-gids meegekregen. In deze gids staat algemene 

informatie over hoe het voortgezet onderwijs in Nederland werkt, daarnaast staat er 

ook informatie in van alle scholen in de regio. Er staat ook een overzicht in van 

wanneer alle scholen hun open dagen hebben. 

Naast de informatie op papier is er op 21 november ook een scholenmarkt. 

Op donderdag 14 en woensdag 27 november zijn ’s middags en ’s avonds de 

voorlopige adviesgesprekken. Het is de bedoeling dat de kinderen bij deze 

gesprekken aanwezig zijn. De gesprekken duren 15 minuten per kind. U kunt zich 

vanaf maandag 4 november via Parro aanmelden.  

 

Doel gericht werken 

We zijn op het moment in de klas veel bezig met wat kan ik al en wat wil ik nog 

leren. Bij rekenen kijken we iedere les wie welke onderdelen moet maken en voor 

andere vakken hebben kinderen aangegeven of ze meer uitdaging of juist meer 

uitleg zouden willen. De kinderen krijgen steeds meer zich op hun eigen kunnen en 

hun eigen kwaliteiten. Mooi om te zien hoe goed ze dit oppakken! 

 

Voor in de agenda: 

- 06 november de kinderen zijn vrij i.v.m. de landelijke staking van het onderwijs. 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 13 november voor de kinderen die zich hebben opgegeven, bezoek Visser ’t Hooft 

- 14 november lootjes trekken 

- 14 november voorlopige adviesgesprekken. 

- 20 november Streetwise (fiets mee) 

- 21 november 19.00 uur scholenmarkt van de middelbare scholen uit de regio. 

- 27 november voorlopige adviesgesprekken.  

- 04 december Sinterklaasfeest op school. 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 09 januari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Inleveren huiswerk meten. 

-Toets taal over het thema televisie. 

Dinsdag:  

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Mette en Huub hebben hun nieuwskring. 

-Vandaag hebben we gymles, vergeet je gymspullen niet! 

Woensdag: 

-Landelijke staking in het onderwijs, de kinderen zijn vrij. 

Donderdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Inleveren huiswerk ontleden 

-Marieke en Jesper hebben hun spreekbeurt. 

-Vandaag hebben we gymles, vergeet je gymspullen niet! 

Vrijdag: 

 

 


