
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 48 

25 nov. t/m 1 dec. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

U heeft afgelopen week het infobulletin ontvangen. Daarin was de informatie over 

de directie niet volledig. Hieronder staat de volledige informatie. 

 

Directie 

Er zijn met ingang van heden veranderingen ingezet in de directie-uren. Vanuit het 

bestuur zijn tijdelijk uren beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van ons 

project:  Kaskade – samenwerking opvang en onderwijs. 

Dit houdt concreet in dat Karin Schouten haar school coördinatie-uren tijdelijk zijn 

uitgebreid met 20 uur. Hierdoor kan Marjan de Lange zich richten op het proces. 

Karin zal o.a. de taak oudercontacten op zich nemen.  

 

Opbrengsten De Kiem 

Wij kregen vragen over wat er bedoeld wordt met de opbrengsten.  

Met de opbrengsten bedoelen wij de leerresultaten.  
 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Een aantal ouders zal het al begrepen hebben, maar vast nog niet iedereen. 

Helaas gaat Yvet ons team van de Schildpadjes per 1 december verlaten.😢 

Zij gaat thuis voor zichzelf werken als gastouder. Dat betekent dat we 

per december 2 nieuwe ‘juffies’ gaan krijgen bij de Schildpadjes. 

Op dinsdag, donderdag en vrijdag komt Silvia bij ons op de groep en op dinsdag 

en woensdag zal Nicole ons team komen versterken! Wij wensen hen veel 

speel/knuffel en werkplezier toe! 

Natuurlijk wensen we Yvet heel veel succes met haar nieuwe uitdaging en 

bedanken we haar voor alle schone luiers, flesjes, knuffels, koekjes, gezelligheid en 

ga zo nog maar even door! 
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Gebaar van de week: tot ziens 

 

(het gebaar vinden jullie volgende week op de whiteboards bij de groepen.  

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

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

 

Wij gaan deze week oefenen om Sinterklaas en de pieten te helpen. Al het 

speelgoed moet natuurlijk worden weg gebracht door de pietjes. Hoe kun je dat nu 

beter oefenen dan met pietengym. Zullen alle pietenkindjes het cadeautje in de 

schoorsteen kunnen doen?  

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

Dinsdag gaan we schoen zetten. Iedereen neemt een (extra) schoen mee van 

thuis. Dan gaan we woensdag eens kijken of er wat in zit!  

 

De letter van de week is de s  van Sinterklaas. De kinderen mogen spullen 

meenemen die met de letter s beginnen. 

 

Agenda: 

04 dec  Sinterklaasfeest  

17 dec  We gaan naar de kerk om de kerststal te bewonderen 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

We gaan gymmen met juf Femke. Wilt u denken aan makkelijke kleding en geen 

maillots of panty’s?  

Donderdag: 

Het is fruitdag vandaag. 

Vrijdag:  

1/2C: vandaag staat Marije voor de groep 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Dinsdag (26-11) gaan we schoen zetten. Iedereen neemt een (extra) schoen mee 

van thuis. Dan gaan we woensdag eens kijken of er wat in zit!  

 

Letter van de week is de S van Sinterklaas.  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

We hebben al heel veel doosjes gekregen! Waarvoor dank! We kunnen nog wel 

wat keukenrollen gebruiken!  

 

Pepernoten bakken 

Donderdagochtend 5 december willen we pepernoten gaan bakken. Hiervoor 

willen we graag de hulp van zo’n 2 ouders! Wie wil ons komen helpen? Zal tussen 

8.30-12 uur zijn. We horen het graag.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

- Groep 3 heeft gym  

Dinsdag:  

- Schoen zetten  

-  In de avond zijn er oudergesprekken  

Woensdag:  

- Juf Arianne in de klas  

- Groep 2 heeft gym  

Donderdag:  

- Het is fruitdag vandaag (dit gaat heel goed en oh wat is het lekker)  

Vrijdag: 

- Groep 3 heeft gym  

 

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: 

Dinsdag gaan de kinderen op school hun schoen zetten. Willen jullie de kinderen 

een extra schoen meegeven hiervoor?  

 

Woensdag 13 december willen wij gaan koken met de klas in het kookcafé 

beneden. Wij zoeken enthousiaste ouders die ons daarbij zouden willen helpen.  

 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: De kinderen mogen hun schoen zetten  

Oudergesprekken  

Woensdag: 

Donderdag: oudergesprekken 

Vrijdag: Gym 

Oudergesprekken  

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Dinsdag gaan de kinderen op school hun schoen zetten. Willen jullie de kinderen 

een extra schoen meegeven hiervoor?  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: De kinderen mogen hun schoen zetten. 

Woensdag:  

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: Gym 

 

Agenda: 

04 dec  Sinterklaasfeest  

06 dec  Koken in het kookcafe. (middag) 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

 

 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

Dinsdag gaan we schoen zetten. Iedereen neemt een (extra) schoen mee van 

thuis. Woensdag gaan wij zien wat er in zit! 

 

Groep 5 mag vrijdagmiddag koken in het kinderkookcafe! Ze gaan soep maken.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

- Gym  

- Deze week hebben Evy en Fabian klassendienst 

Dinsdag:  

- Juf Saskia voor de groep 

- Schoen zetten 

Woensdag: 

Donderdag:  

Vrijdag: 

- Gym 

- Groep 5 koken in het kinderkookcafe  

 

Voor in de agenda: 

02 dec  Rekentoets blok 2 

04 dec  Sinterklaasfeest  

09 dec  Taaltoets blok 3 (groep 5 eskimo, groep 4 klein) 

12 dec  Toets Geschiedenis thema 2 (groep 5) 

18 dec  Toets aardrijkskunde thema 2 (groep 5) 

19 dec  Kerstviering en Kerstdiner (17.00-19.00) 

20 dec  Start kerstvakantie om 12.00 uur 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Oudergesprekken 

Komende week zijn er facultatieve (niet verplichte) oudergesprekken. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Ouders die ik graag wil spreken, zal ik hiervoor uitnodigen. Mocht u niets horen dan 

kunt u ervan uitgaan dat er geen bijzonderheden zijn en wordt u uitgenodigd voor 

de gespreksronde die gepland staat na de Cito toetsen en het eerste portfolio. 

Natuurlijk kunt u zelf ook een gesprek aanvragen als daar behoefte aan is. Ik maak 

dan een afspraak met u. 

 

 

Voor in de agenda: 

26 nov schoen zetten 

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: gym 

Dinsdag: schoen zetten, spreekbeurt Thijmen 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag:gym, boekbespreking Julliette 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Oudergesprekken 

Komende week zijn er facultatieve (niet verplichte) oudergesprekken. 

Ouders die ik graag wil spreken, zal ik hiervoor uitnodigen. Mocht u niets horen dan 

kunt u ervan uitgaan dat er geen bijzonderheden zijn en wordt u uitgenodigd voor 

de gespreksronde die gepland staat na de Cito toetsen en het eerste portfolio. 

Natuurlijk kunt u zelf ook een gesprek aanvragen als daar behoefte aan is. 

 

Voor in de agenda: 

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 Mare en Mila klassendienst. 

Dinsdag:  

-Vandaag mag je je schoen zetten op school. Neem een schoen of slof mee die je 

een nachtje kunt missen. Hopelijk krijg je er iets lekkers in! 

Woensdag: 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Marit F, Tirza en Mila  hun actualiteitsbeurt. 

Vrijdag: 

-Toets Taal blok 3, zorg dat je de betekenissen van de woorden goed kent. 

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



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Oudergesprekken 

Volgende week zijn er facultatieve oudergesprekken. 

Ik zal zelf een aantal ouders hiervoor uitnodigen die ik graag wil spreken. Mocht u 

niets horen kunt u ervan uitgaan dat er geen bijzonderheden zijn en wordt u 

uitgenodigd voor de gespreksronde die gepland staat na de Cito toetsen en het 

eerste portfolio. Natuurlijk kunt u zelf ook een gesprek aanvragen als daar behoefte 

aan is. 

 

Voor in de agenda:  

- 26 november schoen zetten 

- 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  

- 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 

Saar en Lise 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 9 inleveren. 

Dinsdag:  

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

- Vandaag gaan we onze schoen zetten, vergeet geen (gym) schoen mee te 

nemen. 

Woensdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

Donderdag: 

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

- Vandaag hebben Lise en Saar hun spreekbeurt. 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

- Vandaag hebben we een rekentoets over blok 2. 

 

 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 26 november schoen zetten. 

- 27 november voorlopige adviesgesprekken.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- 04 december Sinterklaasfeest op school. 

- 12 december SO Engels song 4+5 

- 19 december kerstviering op school (17.00-19.00) 

- 20 december start kerstvakantie om 12.00 uur 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Inleveren werkwoordspelling 7 

Dinsdag: 

-juf Ellen staat voor de groep 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

- Vandaag gaan we onze schoen zetten, vergeet geen (gym) schoen mee te 

nemen. 

Woensdag: 

Donderdag: 

-Inleveren hoofdrekenen 1 

Vrijdag: 

-Toets Meander thema 7. 

 


