
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 47 

16 nov.t/m 22 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Schoenendoosactie 2020 

Zowel op de scholen als op het huisadres zijn al een aantal mooie schoenendozen 

ingeleverd. 
Hopelijk zijn  vele van jullie nog 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!! 
Op De Kiem kunnen de schoenendozen tot en met vrijdag 20 november 

ingeleverd worden. 
Vrijdag 20 november na schooltijd kunnen de dozen worden ingeleverd op 
Reigersingel 21. Op zaterdag 21 november worden de schoenendozen naar het 

inleverpunt in Leiden gebracht. 
Op de website www.schoenendoosactie.nl staat veel informatie. Het is zeker de 

moeite waard om hier een keer naar te kijken. 
Bij vragen stuur een mail naar jozekoot@ziggo.nl of bel 06-10297846. 

 
 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 
0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, Schildpadjes en Fuutjes  

  
Wisten jullie dat; 

* we spelen vaak even buiten, ook in de herfst.  
* we speciale kruippakjes hebben voor buiten  

* we willen vragen of jullie schoentjes of buitenslofjes kunnen meenemen  

* de kindjes die een halve dag komen spelen, weer buitenom opgehaald mogen worden 
* we flink aan het oefenen zijn met liedjes zingen 

* kiekeboe boekjes ook heel populair zijn 

* we lekker aan het verven zijn geweest en we mooie herfstknutsels hebben gemaakt  
* er ook leuke gebaren zijn die we gebruiken in de herfst 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

http://www.schoenendoosactie.nl/
mailto:jozekoot@ziggo.nl


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

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

  

We hebben de komende weken het over speelgoed en Sinterklaas. Afgelopen week 
hebben we geprikt met de prikpen! Onze peuters mochten een kleurplaat uitkiezen en 

deze zo mooi mogelijk proberen te kleuren en uit te prikken. Goed voor de fijne motoriek! 

Daarnaast hebben we het boekje van Lucy Cousins ‘Muis gaat voetballen’ gelezen. 
  

Hoera, Sint komt morgen in het land! We kijken of onze peuters bij het Pietenparcours net 

zo goed pakjes van de boot in de schoorstenen kunnen gooien als de echte Pieten. 
Daarnaast hebben we een versje over ‘De Vijf Pietjes’, waarbij elke vinger voor een 

bepaald Pietje staat. Tenslotte lezen we ook een verhaal van Dikke Dik, waarbij hij 

Sinterklaas viert samen met zijn vriendjes Poes Muis en Beer. 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 
 
BSO-groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

We hebben een super gezellige herfstvakantie en super leuke Halloween gehad! Nu 
maken we plaats voor Sinterklaas. We zijn al volop aan het kleuren om het lokaal 

Sinterklaas ready te maken. Stiekem doen we ook alvast wat kerst en winter knutsels 

ophangen. Het lokaal wordt steeds gezelliger en wij hebben zin in de komende 
feestmaand. Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor de kerstvakantie.  

  

Veder willen wij nog even de Corona afspraken binnen het gebouw van Kaskade onder 
de aandacht brengen; Wij geven het dringend advies aan u als ouder om een 

mondneuskapje te dragen, wanneer u onze locaties wilt betreden. Wij vragen u zich te 

houden aan dit mondneuskapjes advies en anders buiten te blijven. U haalt uw kind op 
aan de deur van de groep. Uiteraard houden wij onderling en ten opzichte van u als ouder 

de 1 ½ meter afstand. Dit is voor ieders veiligheid en gezondheid. Alleen op deze manier 

kunnen we u binnen blijven ontvangen en houden we samen corona onder controle. 

 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
Thema post 

We hebben al heel veel kaarten ontvangen, bedankt daarvoor! We vinden het 
nog steeds leuk om deze te ontvangen.  
 

We leren komende week deze woorden: kaart, brief, adres, afzender, 

handtekening, achternaam, straatnaam, huisnummer  

 

Oudergesprekken 

Volgende week (23 – 27 november) zijn er facultatieve oudergesprekken. Wilt u 
het de juf laten weten als u behoefte heeft aan een gesprek? Dan kunnen we 
deze in overleg inplannen.  

 
Noten en pinda’s  

Wilt u eraan denken om uw kind geen producten met noten of pinda’s mee te 
geven naar school? Dus geen pindakaas, Nutella of notenrepen. Producten waar 
sporen van pinda’s en noten in kunnen zitten mogen wel meegegeven worden.  

 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Saskia staat voor groep 1/2b 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: Studiedag, de kinderen zijn vrij 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Veilig leren lezen  

We starten maandag met kern 4 van Veilig Leren Lezen. U ontvangt hierover een 
ouderbrief met alle informatie.  

 
Het thema van kern 4 is ‘Waar woon jij?’ De kinderen mogen maandag (of later in 
de week) een foto van hun huis meenemen!  
 

Oudergesprekken  
Komende week en de week erna (per groep verschillend) zijn er oudergesprekken. 

U kunt zich daarvoor inschrijven in Parro.  
 

Portfolio  
We hebben nog niet van alle kinderen het portfolio terug. Zou het dat (leeg met 
tabbladen) mee naar school willen geven?  

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 

• Gym  

• Oudergesprekken 3B 

Dinsdag: 

• Oudergesprekken 3B 

Woensdag: 

• Oudergesprekken 3B 

Donderdag: 

• Gym 

• Fruitdag  

Vrijdag: 

• Studiedag, kinderen zijn vrij  

 

Agenda:  
Vrijdag 18 december: laatste dag voor de kerstvakantie, school tot 12 uur 

 
 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 
 

Groep 3: 
We starten maandag met kern 4 van Veilig Leren Lezen. U ontvangt hierover een 
ouderbrief met alle informatie.  

Groep 4: 
Deze week hebben wij rekenbladen per mail gestuurd. Deze bladen sturen wij 

altijd rond les 15. U krijgt dan inzicht in wat de kinderen leren en wat zij op de toets 
zullen krijgen. U kunt, naar eigen inzicht, kiezen welke oefeningen uw kind mag 
maken. Dit is dus niet verplicht. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Facultatieve oudergesprekken 
In de week van 23 november zijn er facultatieve oudergesprekken. De 

oudergesprekken vinden online plaats. U ontvangt hierover informatie via parro. 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag:   Studiedag. Kinderen zijn vrij. 
 
Agenda:  

Vrijdag 18 december: laatste dag voor de kerstvakantie, school tot 12 uur 
 

 
 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Deze week heb ik rekenbladen per mail gestuurd. Deze bladen sturen wij altijd 

rond les 15. U krijgt dan inzicht in wat de kinderen leren en wat zij op de toets zullen 
krijgen. U kunt, naar eigen inzicht, kiezen welke oefeningen uw kind mag maken. 

Dit is dus niet verplicht.  
Ik krijg soms de vraag of ik rekenbladen heb voor uw kind, ik verwijs u dan graag 
naar de rekenbladen uit de mail. Ook kan uw kind altijd nog extra oefenen op 

gynzy wereld.  
 

Taal: 
De woordkaartjes zijn weer meegeven aan de kinderen. De betekenis van de 
woorden zullen we in de klas oefenen en kunt u thuis ook oefenen met uw kind.  

 
Weekoverzicht: 

Maandag: gym 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: gym 
Vrijdag: studiedag, kinderen zijn vrij 

 
 

Agenda:  
Vrijdag 18 december: laatste dag voor de kerstvakantie, school tot 12 uur 

Volgende week: facultatieve oudergesprekken 
 

Groep 5 

 
Algemene informatie: 

 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag: 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

 
Facultatieve oudergesprekken 

In de week van 23 november zijn er facultatieve oudergesprekken. De 
oudergesprekken vinden online via Hangouts plaats. De overige informatie 

ontvangt u via Parro.  
 
Voor in de agenda: 

20 nov      Studiedag 

23 nov      Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 

25 nov      Toets Brandaan. Groep 5 thema 2 en groep 6 thema 7 
25 nov      Schoen zetten 
02 dec      Toets Meander. Groep 5 thema 2 en groep 6 thema 7 + topo 

04 dec      Sinterklaasfeest met surprises 
18 dec      Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

 
Klassendienst: 

Saar en Liam 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Saar en Liam 
-Elke maandag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Dinsdag: 
-Op dinsdag mag groep 5/6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes 

-Boekbespreking van Liv 
Woensdag: 

Donderdag: 
-Spreekbeurt van Mika en Jules 
- Elke donderdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Vrijdag: 
 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Facultatieve oudergesprekken 
In de week van 23 november staan er facultatieve oudergesprekken gepland. De 

oudergesprekken vinden online via Hangouts plaats. De overige informatie vindt u 
in Parro.  

 
Voor in de agenda: 
20 nov    Studiedag 

23 nov    Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 
30 nov    Toets spelling blok 3 

01 dec   Toets taal blok 3 “Zeebenen” 
04 dec   Sinterklaasfeest met surprises 
10 dec   Toets rekenen blok 2 

18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Clark en Julius 

Dinsdag: 
-Elke dinsdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Woensdag: 
-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 
Donderdag: 

-Aan de beurt voor hun nieuwsbeurt zijn: Yari, Tom en Yara 
Vrijdag: 

-Vandaag is er studiedag. De kinderen zijn vrij van school. 
 

Groep 7 

Algemene informatie: 

Facultatieve oudergesprekken 

In de week van 23 november zijn er facultatieve oudergesprekken. De 
oudergesprekken vinden online via Hangouts plaats. De overige informatie heeft u 
ontvangen via Parro.  

 
Voor in de agenda: 

9 nov        Huiswerk nummer 7 
17 nov      Boekbespreking Sophie, James en Luuk 

20 nov      Studiedag 

23 nov      Deze week: mogelijkheid voor oudergesprekken 

24 nov      Boekbespreking Anouk, Joek en Naud 

25 nov      kennismakingsdag op het Scala college (aanmelden) 
25 nov      Schoen zetten 

26 nov      Toets Engels song 1-2-3 

30 nov      Toets Meander thema 2 

4 dec        Sinterklaasfeest met surprises 

11 dec        Gekke kerstruien dag 
9 juni         Doe-middag voor leerlingen van groep 7 op het Wellant 

 
Klassendienst: 

Anouk en James 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Vandaag huiswerk nummer 7 inleveren. 
Dinsdag: 

- Boekbespreking Sophie, James en Luuk. 
-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 
-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 

Donderdag: 
-Vandaag hebben we weerbaarheidstraining. Vergeet je huiswerk niet. 
Vrijdag: 

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

 

Groep 8 

Algemene informatie: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vandaag hebben we lootjes getrokken voor de surprises. Op het lootje staat alle 

informatie die nodig is om een mooie surprise te maken. 
 

Voor in de agenda:  
 

• 16 november start cito toetsen B8. 

• 16 november toets Brandaan thema 4. 

• 17 november informatie avond KTS (vergeet u niet aan te melden via de 

webiste) 

• 18 november instuif Fioretti college Lisse (vergeet uw kind niet aan te 

melden) 

• 20 november studiedag 

• 23 november toets Engels song 4. 

• 25 november kennismakingsdag op het Scala college (vergeet uw kind niet 

aan te melden) 

• 25 november voorlopige adviesgesprekken (middag en avond) 

• 25 november schoen zetten op school. 

• Toets meander thema 6. 

• 30 november voorlopige adviesgesprekken (middag en avond) 

• 3 december voorlopige adviesgesprekken (middag) 

• 2 december talentendag Groene Hart scholen (vergeet uw kind niet aan te 

melden) 

• 4 december Sinterklaasfeest op school. 

• 7 december Voorlichting voor ouders op het Wellant, u kunt zich hiervoor 

aanmelden via y.veder@wellant.nl. Er wordt voorlichting gegeven over 

LWOO en over de gemengde leerweg. 

• 11 december gekke kersttruien dag 

• 18 december start kerstvakantie 

• 9 januari open dag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 

• 13-14-15 januari Open dag Wellant (vergeet niet uw kind aan te melden via 

de website) 

• 13 en 20 januari meeloopmiddagen Herbert Visser college  

• 18 januari informatie avond groep 8 Herbert Visser college 

• 22 januari open huis Herbert Visser college 

• 22 januari open huis Groene Hart scholen 

• 25 t/m 29 januari voorlichtingsweek Scala college 

• 27 januari open lesmiddag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat(vergeet 

uw kind niet aan te melden) 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
-Vandaag is de toets van Brandaan over thema 6. 

Dinsdag: 
-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 
Woensdag: 

-Inleveren werkwoordspelling huiswerk. 
-Vandaag hebben Julia en Roan hun nieuwskring 
Donderdag: 

-Vandaag hebben Roan en Saar hun spreekbeurt 
Vrijdag: 

-Inleveren huiswerk rekenen 
-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

mailto:y.veder@wellant.nl


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 


