
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 47 

18 nov.t/m 24 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. 

 
 
 
 

ANWB Streetwise komt deze week op bezoek!! 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw 

kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op woensdag 20 

november naar onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 

verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele 

instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, 

zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de 

praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op 

gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 

gebruik van autogordel en autostoeltje. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van 

gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de 

autogordel in een autostoeltje. 

• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten 

van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een 

veiligheidgordel. 

• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk 

het filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van 

maken!! 

 
 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, 

Schildpadjes, Fuutje,  

 

Volgende week beginnen we met het 

nieuwe thema: speelgoed/Sinterklaas. 

We maken met scheerschuim de baard van 

Sinterklaas. 

We wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd 

toe. 

 

 

Gebaar van de week: Sinterklaas 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.anwb.nl/streetwise
http://www.anwb.nl/streetwise


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 
 

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

 

Het nieuwe thema speelgoed start deze week. Bij het thema speelgoed hebben we 

het ook veel over Sinterklaas die alle lieve kindjes speelgoed brengt. Sinterklaas is nu 

weer in ons land aangekomen. We lezen het boekje van Boer Boris; ‘een paard van 

Sinterklaas’. In het boekje komen alle boerderij dieren van Boer Boris voor. Na het 

lezen van het boekje doen we een voel spelletje met de dieren die we in het boek 

zijn tegengekomen.  

 

BSO 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

De letter van de week is nog steeds de k van kruidnootje of koekje. De kinderen 

mogen spullen meenemen wat begint met de k.  Daarnaast mogen ze ook spullen 

meenemen mbt het thema, de bakker. 

 

Voor in de agenda: 

20 nov  ANWB Streetwise verkeersdag 

04 dec  Sinterklaasfeest  

17 dec  We gaan naar de kerk om de kerststal te bekijken. De pastoor is hierbij 

              aanwezig. We gaan per groep naar de kerk. 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

Ivm de ANWB-dag is er geen gym in de kuil, voor de kleuters. Bij goed weer gaat 

Femke buiten met de kinderen spelletjes doen. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

ANWB-dag. 

Donderdag: 

Fruitdag. 

Vrijdag: 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag:  

- Juf Manoeska in de klas  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- ANBW workshop  

Donderdag:  

Vrijdag: 

 

Agenda:  

- 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: 

Thema bakkerij: 

De kinderen zijn erg betrokken bij het thema bakkerij en bakken al allerlei lekkere 

dingen. Ze hebben bedacht wat er allemaal nodig is om een bakkerij te hebben. 

Ook hebben zij samen met groep 4/5 een aantal recepten bedacht. Om honger 

van te krijgen! 

 

 

Donderdag fruitdag: 

Deze week hadden de kinderen bijna allemaal fruit mee op de fruitdag. Goed om 

te zien!  

Voor in de agenda: 

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 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym 

Dinsdag:  

Woensdag: ANWB Streetwise dag 

Donderdag:  

Vrijdag: gym  

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

We zijn inmiddels gestart met het project “de Bakkerij”. De kinderen hebben een 

woordweb gemaakt en zijn gestart met het maken van koekjes met behulp van 

zoutdeeg. Mocht u thuis nog spullen hebben voor ons thema dan zou het fijn zijn als 

ze dit mee naar school mogen nemen. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: 

Woensdag: ANWB Streetwise dag. Juf Arianne staat voor de groep.  

Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: Gym 

 

Voor in de agenda: 

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 

 

 

 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

 

 

Voor in de agenda: 

20 nov  ANWB Streetwise verkeersdag 

27 nov   Toets Engels unit 1,2 en 3. Leerbladen gaan vandaag mee naar huis op 

papier. 

04 dec  Sinterklaasfeest  

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gymspullen mee! 

Dinsdag: boekbespreking van Massimo. 

Woensdag: ANWB Streetwise verkeersdag. Groep 6 krijgt vandaag de les “Hallo 

auto”, waarbij ze zelf in een lesauto gaan ervaren hoe het is om een noodstop te 

maken en hoeveel meter een auto nodig heeft om stil te staan. De les is buiten, pas 

je kleding dus aan op het weer vandaag. 

Donderdag: 

Vrijdag: Spreekbeurt van Thijmen. Gymspullen mee.  

Vandaag gaat het eerste groepje koken in het kinderkookcafe, bedankt ouders dat 

jullie kunnen helpen! 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Er zijn nog 6 kinderen die hun tafeldiploma A nog kunnen halen. 

Er zijn nog 22 kinderen die hun tafeldiploma B nog kunnen halen. 

Maak een afspraak bij de juf als je genoeg geoefend hebt… rekenen wordt vanaf 

nu steeds lastiger als je de tafels niet vlot kent. 

 

Voor in de agenda: 

20 nov  ANWB Streetwise verkeersdag 

29 nov  Toets Taal blok 3 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

02 dec  Toets Rekenen blok 2 

04 dec  Sinterklaasfeest  

10 dec  Toets Aardrijkskunde + Topografie thema 7 

18 dec  Toets Geschiedenis thema 7 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Liz en Marit H. klassendienst. 

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

-ANWB Streetwise verkeersdag. Groep 6 krijgt vandaag de les “Hallo auto”, waarbij 

ze zelf in een lesauto gaan ervaren hoe het is om een noodstop te maken en 

hoeveel meter een auto nodig heeft om stil te staan. De les is buiten, pas je kleding 

dus aan op het weer vandaag. 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Teun, James en Dex A.  hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

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

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda:  

- 20 november ANWB  Streetwise verkeersdag (fiets mee) 

- 29 november toets rekenen blok 2 

- 02 december toets rekenen blok 2 afmaken 

- 04 december sinterklaasviering  

- 09 december toets taal blok 3 (licht) 

- 12 december toets Brandaan thema 2 (leerstof volgt) 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 13 januari toets Meander thema 2 (leerstof volgt) 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

 

Klassendienst 

Julia en Kato 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 8 inleveren. 

Dinsdag:  

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

Woensdag: 

- Vandaag is de Streetwise verkeersdag van de ANWB. Jullie moeten allemaal je 

fiets meenemen. Onze les gaat over fietsbeheersing en gevaarherkenning. Deze les 

bestaat uit een theoretische les in de klas en een praktische les op het plein. 

Donderdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

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

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 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 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Inleveren huiswerk redactiesommen. 

-Vandaag hebben Abby en Jordy hun nieuwskring. 

-Vandaag hebben we gym, denk aan je gymspullen! 

Woensdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

- Vandaag is de Streetwise verkeersdag van de ANWB. Jullie moeten allemaal je 

fiets meenemen. Onze les gaat over fietsbeheersing en gevaarherkenning. Deze les 

bestaat uit een theoretische les in de klas en een praktische les op het plein. 

-Vandaag hebben Lars en Sven R hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Toets Brandaan thema 7 

-Vandaag hebben we gym, denk aan je gymspullen. 

Vrijdag: 

-Inleveren huiswerk ontleden. 

 


