
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 46 

11 nov. t/m 17 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

Schoenendoosactie: 

Hopelijk staan er al heel wat mooi versierde en gevulde schoenendozen klaar. 

Tijdens de viering op zondag 17 november 2019 om 11.15 uur in de Petruskerk zullen 

de schoenendozen verzameld worden.  Tijdens de viering is iedereen gelovig of niet 

gelovig van harte welkom.   

De viering zal muzikaal ondersteund worden voor Faith. 

Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan uiterlijk vrijdag 15 

november in op school. 

Alvast bedankt en tot zondag 17 november. 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, Schildpadjes, Fuutje,  

 

Wist u dat: 

 

- Wij kinderen met een capuchon, kettingen, spenen koorden en knoopjes niet 

daarmee in bed leggen? Dit ivm de veiligheid! 

 

- Er heel veel nieuwe kindjes zijn of nog bij komen? Wij wensen alle kindjes veel 

(speel) plezier bij Spetters! 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Onze ‘nieuwste’ collega’s 

eerdaags ook gaan starten met 

de baby training:  

Oog voor interactie?  

 

- De Fuutjes een eigen huisje in 

het lokaal hebben? 

 

Gebaar van de week: Huis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Deze week gaan we het hebben over spinnen. In het filmpje van Froukje Vlog zien 

we dat Froukje op zoek gaat naar spinnen. Ook gaan we buiten zelf op zoek naar 

spinnen.   

Verder doen we een memoriespel met herfstplaatjes en dansen en zingen we op 

het liedje ‘Spinnetje’.  

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

Farah is deze week begonnen bij de Pinguïns. De kinderen vonden het erg leuk om 

haar ‘eindelijk’ te zien. Babette, Farah, Karlijn en Laura zijn begonnen met de cursus 

‘oog voor interactie’. Dionne heeft de cursus vorig jaar al afgerond. We hebben al 

meerdere nieuwe ideeën opgedaan en het is interessant zo inhoudelijk met 

collega’s in te gaan op thema’s passend bij de BSO. Zo zetten we nu rond 16.15 uur 

het drinken en fruit op tafel. De kinderen komen binnen, pakken wat drinken en fruit 

en gaan weer verder met waar ze mee bezig waren. 

 

We willen u alvast vragen om na te denken over de kerstvakantie.  

We willen graag weten of uw kind wel of niet komt.  

In de kerstvakantie sluiten wij op 24-12 en 31-12 om 16.00 uur 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Bakkerij  

We gaan volgende week starten met het thema ‘bakkerij’. Heeft u nog iets wat wij 

kunnen gebruiken in onze bakkerij, wilt het dan meenemen naar school?  

 

Ook gaan we vrijdag 15 november op bezoek in de oude bakkerij van de fam. Van 

Rijn en daarna wandelen we door naar het Noordplein. Voor deze wandeling 

hebben we 2 ouders per groep nodig die gezellig met ons meewandelen. Heeft u 

die dag tijd….graag. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van de groep. 

We gaan per groep dus niet met alle kleuters tegelijk. Wilt u denken aan goede 

wandelschoenen voor uw kind? 

 

Als u meedoet met de schoenendoos actie…..u kunt de doos ook op school 

inleveren. 

 

De letter van de week is de k van koekje/ kruidnootje. De kinderen mogen iets 

meenemen wat met die letter begint. Dit voorwerp blijft dan ongeveer 2 weken op 

de lettertafel staan. 

  

Agenda:  

- vrijdag 15 november  op bezoek bij de bakker en wandelen naar het 

Noordplein. 

- 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  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

De kinderen zijn vrij, het team heeft een studiedag. 

Dinsdag: 

De kinderen zijn vrij, het team heeft een studiedag. 

Woensdag: 

Wij gaan gymmen, wilt u denken aan makkelijke kleding, geen maillots of panty’s 

en een hemd? 

Donderdag: 

Het is vandaag fruitdag. 

Vrijdag: 

Wij gaan per groep, op bezoek bij de oude bakkerij en wandelen naar het 

Noordplein. Denkt u aan goede wandelschoenen voor uw kind vandaag? 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

De letter van de week is de Z. 

 

We verzamelen lege doosjes (formaat Liga doos), Pringles bussen en keukenrollen.  

Heeft u dit voor ons, wilt u het meenemen naar school?  

 

Bakkerij  

We gaan volgende week starten met het thema ‘bakkerij’. Heeft u nog iets wat wij 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

kunnen gebruiken in onze bakkerij, wilt het dan meenemen naar school?  

 

Donderdag = fruitdag  

Op donderdag willen we graag school breed dat er om 10 uur/10.15 uur fruit 

gegeten wordt (naast het drinken). Het is de bedoeling dat de kinderen alleen fruit 

eten en daarnaast geen koek of snoep. Het gebeurd regelmatig dat kinderen iets 

anders dan fruit meenemen of naast het fruit nog koek of snoep en dat is niet het 

idee achter ‘fruitdag’. We willen gezond eten stimuleren. Het kan natuurlijk een keer 

gebeuren dat u er niet aan denkt. Maar graag attenderen wij u er op, wij vinden 

het namelijk als school wel heel belangrijk.  

 

Verliefde harten  

Groep 3 werkt met de verliefde harten. Dat zijn cijfers die samen 10 zijn: 0+10 / 1+9 / 

2+8 / 3+7 / 4+6 / 5+5 . Misschien leuk om hier thuis ook eens naar te vragen.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: kinderen vrij, studiedag  

Dinsdag: kinderen vrij, studiedag  

Woensdag: juf Arianne in de klas  

Donderdag:  

Vrijdag: juf Manoeska in de klas  

 

Agenda:  

- 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: 

Bakkerij  

We gaan volgende week starten met het thema ‘bakkerij’. Heeft u nog iets wat wij 

kunnen gebruiken in onze bakkerij, wilt u het dan meenemen naar school?  

 

Donderdag = fruitdag  

Op donderdag willen we graag school breed dat er om 10 uur/10.15 uur fruit 

gegeten wordt (naast het drinken). Het is de bedoeling dat de kinderen alleen fruit 

eten en daarnaast geen koek of snoep. Het gebeurd regelmatig dat kinderen iets 

anders dan fruit meenemen of naast het fruit nog koek of snoep en dat is niet het 

idee achter ‘fruitdag’. We willen gezond eten stimuleren. Het kan natuurlijk een keer 

gebeuren dat u er niet aan denkt. Maar graag attenderen wij u er op, wij vinden 

het namelijk als school wel heel belangrijk.  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: studiedag, de kinderen zijn vrij 

Dinsdag: Studiedag, de kinderen zijn vrij 

Woensdag: 

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: gym 

 

Agenda:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- 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 4 

Algemene informatie: Bakkerij  

We gaan volgende week starten met het thema ‘bakkerij’. Heeft u nog iets wat wij 

kunnen gebruiken in onze bakkerij, wilt u het dan meenemen naar school?  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Vrij, studiedag 

Dinsdag: Vrij, studiedag 

Woensdag:  

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: Gym. 

 

 Agenda:  

- 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 4-5 

 

Algemene informatie: 

groep 4: Bakkerij  

We gaan volgende week starten met het thema ‘bakkerij’. Heeft u nog iets wat wij 

kunnen gebruiken in onze bakkerij, wilt het dan meenemen naar school?  

Groep 5: Tafeldiploma 

Binnenkort starten wij met de tafeldiploma. U heeft via de mail informatie 

ontvangen. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: vrij, studiedag 

Dinsdag: vrij, studiedag 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Gym 

 

Voor in de agenda:  

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 14 november lootjes trekken (groep 5) 

- 20 november ANWB  Streetwise verkeersdag (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 

 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Deze week hebben we met de collega’s op de gang en ook met de kinderen 

gepraat over rommel op de gang. Overal lagen spullen. Vandaar dat we 

afgesproken hebben dat eten/drinken, lunch en gymspullen in de tas blijven. En de 

tas in de bak, hierdoor ziet het er een stuk prettiger uit. 

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! Tot nu toe heb ik namelijk maar één aanmelding van 1 ouder, die maar tot 

13.00 kan… 

 

Voor in de agenda:  

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 13 november toets taal thema 2, nacht 

- 14 november lootjes trekken 

- 20 november ANWB  Streetwise verkeersdag  

- 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: studiedag, kinderen zijn vrij! 

Dinsdag: studiedag, kinderen zijn vrij! 

Woensdag: Taaltoets thema 2 

Donderdag: 

Vrijdag:Gymspullen mee. Rafael heeft zijn boekbespreking. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag:  

Vrijdag: 

 

 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 14 november lootjes trekken 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- 18 november huiswerk nummer 8 inleveren 

- 20 november ANWB  Streetwise verkeersdag (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 

Zion en Demi 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Dinsdag:  

- Studiedag, de kinderen zijn vrij  

Woensdag: 

- Tjibbe heeft zijn spreekbeurt 

Donderdag: 

- Vinnie en Jade hebben hun spreekbeurt 

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

- Vandaag gaan we lootjes voor de surprises trekken. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 11 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 12 november  studiedag, de kinderen zijn vrij 

- 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: 

- Studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Dinsdag:  

- Studiedag, de kinderen zijn vrij  

Woensdag: 

-Silke en Björn hebben hun spreekbeurt. 

-Inleveren huiswerk procenten. 

-De kinderen die zich hebben opgegeven om naar het Visser ’t Hooft te gaan 

worden om 14.15 uur bij de Roelevaer verwacht. 

Donderdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Inleveren huiswerk begrijpend lezen. 

-SO Engels song 4. 

-Vandaag gaan we lootjes trekken voor de surprises. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

-Vanmiddag en vanavond zijn de voorlopige advies gesprekken. De kinderen 

worden bij dit gesprek verwacht.  

Vrijdag: 

-Inleveren werkwoordspelling 6 

 

 


