
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 48 

23 nov.t/m 29 nov. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 
Nieuws vanuit de ouderraad: 

 
Helaas hebben we dit jaar geen kermis kunnen vieren. Ieder jaar nodigen we de 

kinderen van groep 2 uit deel te nemen aan De Kiem-corsokar, maar jammer 
genoeg hebben de kinderen uit groep 2 het dit jaar dus moeten missen. Dat gaan 
we natuurlijk goedmaken! Vanaf kermis 2021, en dus ook opvolgende jaren, zullen 

daarom de kinderen van groep 3 deelnemen aan De Kiem-corsokar. Hopelijk 
volgend jaar weer een feestelijke corso! 

  
Groetjes, 

Josien 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

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

 

Hoera! Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Ook bij de babygroepen is 
dat goed te zien. De lokalen zijn weer mooi versierd met slingers, raamstickers en 
papieren chocolade letters, waar je wel een hapje van zou willen nemen. We 

kunnen ons ook verkleden als Piet en misschien verdienen we dan wel een 
pietendiploma. Er worden weer verschillende Sinterklaasboekjes gelezen en ook 

worden de liedjes weer goed geoefend en natuurlijk de gebaren. Dit keer 
oefenen we de gebaren Sinterklaas en pepernoten. De knutselactiviteiten kunnen 

natuurlijk ook niet ontbreken. We beplakken de stoomboot en gaan aan de slag 
met de baard van Sinterklaas. Er staat weer genoeg op het programma. We 
hebben er zin in! 
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

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

 

Komende week staat de Pakjesboot van Sinterklaas centraal. Onze peuters zullen een 
mooie boot knutselen van een eierdoos en een keukenrol. Als liedje hebben we deze 

week de nieuwe versie van de ‘Zie ginds komt de stoomboot’. Tenslotte gaan we het 

boekje ‘Sinterklaas’ lezen van Liesbeth Slegers. 

 
 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 
BSO-groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaarden en Zeehonden 

 
Afgelopen maandag zijn wij begonnen met het thema Sinterklaas. We hebben Piet 

poppetjes gemaakt en de kinderen hebben het lokaal versierd. Ook hebben wij de 
kinderen de intocht gekeken, dat vonden ze erg leuk. Woensdag zijn we met het mooie 

weer lekker naar de speeltuin geweest. Het was een gezellige week  en komende week 

gaan wij nog meer activiteiten rondom Sinterklaas doen! 
  

  

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

Deze week hebben de kinderen allerlei leuke Sinterklaas knutsels gemaakt. Het lokaal ziet 

er al erg gezellig uit! We hebben het lokaal opnieuw ingericht, we willen u daarom vragen 
om uw kind bij het ophalen de tijd te geven om zijn of haar spullen op te ruimen zodat we 

het met elkaar netjes houden.  

Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de kerstvakantie, mocht u al weten dat uw 
kind niet komt kunt u dit vast doorgeven via FlexKids, een mail sturen naar de groep of 

even doorgeven aan een van de pedagogisch medewerksters. 

  
Dingen waar we naar opzoek zijn voor de kerstvakantie: 

Heeft u nog restjes of oude witte kaarsen zou u deze dan mee willen geven aan uw kind? 

 
 

 
 

Groep 1/2 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

Thema post 
Bedankt voor alle kaartjes die we al gekregen hebben! Ze krijgen allemaal een 

mooi plekje in de klas. 
 

We hebben het komende week over deze woorden: telefoon, e-mail, Whatsapp, 
bericht, sorteren, sorteermachine 
 

Schoen zetten  
Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. We hopen 

natuurlijk dat Piet dan ‘s nachts langskomt. Wilt u een schoen meegeven naar 
school?  
 

Oudergesprekken  
Deze week zijn er oudergesprekken. De ouders die hebben aangegeven behoefte 

te hebben aan een gesprek, hebben contact gehad met de juf om een moment 
te plannen.  

 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: juf Josina staat voor groep 1/2b 
Dinsdag:  

Woensdag: schoen zetten 
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Schoen zetten  

Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. We hopen 
natuurlijk dat Piet dan ‘s nachts langskomt. Wilt u een schoen meegeven naar 
school?  

 
Oudergesprekken  

Deze hele week zijn er oudergesprekken. De leerkracht heeft u daarvoor 
uitgenodigd via Parro.  

 
Weekoverzicht: 
Maandag: 

• Gym  

Dinsdag: 
Woensdag: 

• Schoen zetten! Schoen mee!  

Donderdag: 

• Gym  

• Fruitdag  

Vrijdag: 
 

Agenda  

• Vrijdag 4 december: Sint viering op school  

• Maandag 7 december: kinderen mogen een Sint cadeau meenemen, 

daar gaan we ‘s middags mee spelen!  

• Donderdag 17 december: kerst viering  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• Vrijdag 18 december: school tot 12 uur.  

•  

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

Schoen zetten  
Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. We hopen 

natuurlijk dat Piet dan ‘s nachts langskomt. Wilt u een schoen meegeven naar 
school? 

 
Oudergesprekken  
Deze week zijn er oudergesprekken. De gesprekken vinden online via Hangouts 

plaats.  
 U bent daarvoor uitgenodigd via Parro.  

 
Weekoverzicht: 
Maandag:     Gym. 

Dinsdag: 
Woensdag:    Schoenzetten. Vergeet niet een schoen mee te nemen! 

Donderdag:  Gym. Fruitdag 
Vrijdag: 

 

Voor in de agenda: 

23 nov       Deze week oudergesprekken 

25 nov       Schoen zetten 

04 dec      Sinterklaasfeest. Kinderen mogen verkleed naar school. 

07 dec      kinderen mogen speelgoed meenemen, daar gaan we ‘s middags  
                  mee spelen! 
17 dec      kerstviering 

18 dec      Start Kerstvakantie. Kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Schoen zetten  

Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. We hopen 
natuurlijk dat Piet dan ‘s nachts langskomt. Wilt u een schoen meegeven naar 

school?  
 
Oudergesprekken  

Deze week zijn er oudergesprekken. De leerkracht heeft u daarvoor uitgenodigd 
via Parro.  

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag:gym 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag:gym 

Vrijdag: 
 

Voor in de agenda: 

23 nov       Deze week oudergesprekken 

25 nov       Schoen zetten 

04 dec      Sinterklaasfeest. Kinderen mogen verkleed naar school. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

07 dec      kinderen mogen speelgoed meenemen, daar gaan we ‘s middags  

                  mee spelen! 
17 dec      kerstviering 

18 dec      Start Kerstvakantie. Kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

Groep 5 

 
Algemene informatie: 

 
Schoen zetten  
Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. We hopen 

natuurlijk dat Piet dan ‘s nachts langskomt. Wilt u een schoen meegeven naar 
school?  

 
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 
23 nov      Toets engels song 1 2 3  

25 nov      Schoen zetten 
03 dec     Taaltoets thema eskimo’s 

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

Weekoverzicht: 
Maandag: Toets engels,  

                     Gym  Reza en Marie zijn klassendienst 
Dinsdag: juf Leonie 

Woensdag: 
Donderdag: juf Sas is er ook 
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 
08 dec      Toets taal. Groep 5 thema ‘eskimo’ en groep 6 thema ‘zeebenen’. 

18 dec      Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

Klassendienst: 

Mika en Vera 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 

-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 Saar 
Woensdag: 

Donderdag: 
- Boekbespreking van Lee 

- Elke donderdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 
Vrijdag: 

-Juf Leonie voor de groep 
 

Groep 6 

Algemene informatie: 
Facultatieve oudergesprekken 

In de week van 23 november staan er facultatieve oudergesprekken gepland.  
De oudergesprekken zijn online, via het Hangouts-account van uw kind en duren 
15 minuten. 

 
Voor in de agenda: 

25 nov    Schoenzetten op school 
30 nov    Toets spelling blok 3 
01 dec   Toets taal blok 3 “Zeebenen” 

04 dec   Sinterklaasfeest met surprises 
08 dec   Toets rekenen blok 2 

09 dec   Toets Brandaan thema 7: Slavernij 
15 dec   Toets Meander thema 7 “De Stad” + topografie 

18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Nora en Tess D. 

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

Woensdag: 
-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 
-Vandaag mag je een schoen zetten op school, neem een schoen mee die je een 

nachtje kunt missen. 
Donderdag: 

-Aan de beurt voor hun nieuwsbeurt zijn: Thijmen en Janna 
Vrijdag: 
-Elke vrijdag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 

 

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: 

23 nov      Huiswerk nummer 8 

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 
1 dec       Boekbespreking Fiene, Nathan en Peet 

4 dec        Sinterklaasfeest met surprises 
11 dec      Gekke kerstruien dag 

9 juni         Doe-middag voor leerlingen van groep 7 op het Wellant 
 
Klassendienst: 

Sophie en Luuk 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Vandaag huiswerk nummer 8 inleveren. 

Dinsdag: 
- Boekbespreking Anouk, Joek en Naud 

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

-Vandaag mag je een schoen zetten op school, neem een schoen mee die je een 
nachtje kunt missen. 
-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 

Donderdag: 
Vrijdag: 

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

 
 
 

Groep 8 

Algemene informatie: 
 

In de komende weken zijn de voorlopige adviesgesprekken. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via Parro. Houd Parro ook in de gaten voor eventuele extra informatie 

omtrent de gesprekken. 
 

Voor in de agenda: 

• 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. 

mailto:y.veder@wellant.nl


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

• 9 december kennismakingsmiddag Da Vinci Lammeschans inschrijven kan 

(tot uiterlijk 7 december) via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX
8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u  

• 9 december voor ouders mogelijkheid tot gesprek via Microsoft Teams met 

teamleiders klas 1 Da Vinci Lammeschans inschrijven kan (tot uiterlijk 7 

december 12.00 uur)via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX

8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u  

• 11 december gekke kersttruien dag 

• 16 december kennismakingsmiddag Da Vinci Lammeschans inschrijven kan 

(tot uiterlijk 7 december) via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX

8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u  

• 16 december voor ouders mogelijkheid tot gesprek via Microsoft Teams met 

teamleiders klas 1 Da Vinci Lammeschans inschrijven kan (tot uiterlijk 7 

december 12.00 uur) via: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX
8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u  

• 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 

• 21 januari voorlichtingsavond voor ouders Stedelijk Gymnasium Athena 

(houd de website in de gaten voor meer informatie) 

• 22 januari open huis Herbert Visser college 

• 22 januari open huis Groene Hart scholen 

• 23 januari open dag  voor leerlingen Stedelijk Gymnasium Athena (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 

• 25 t/m 29 januari voorlichtingsweek Scala college 

• 26 januari voorlichtingsavond voor ouders Stedelijk Gymnasium Socrates 

(houd de website in de gaten voor meer informatie) 

• 27 januari open lesmiddag Bonaventuracollege Mariënpoelstraat(vergeet 

uw kind niet aan te melden) 

• 30 januari open dag  voor leerlingen Stedelijk Gymnasium Socrates (houd 

de website in de gaten voor meer informatie) 

• 30 januari open dag Da Vinci Lammeschans van 9.30 -13.00 uur (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 

• 31 januari wanneer de open dag van het Da Vinci Lammeschans op 

zaterdag niet door kan gaan is er op deze dag een online open dag (houd 
de website in de gaten voor meer informatie). 

• 2 februari informatie avond voor ouders Da Vinci Lammeschans (houd de 

website in de gaten voor meer informatie) 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 
-Vandaag staat juf Jenneke voor de groep. 

-Vandaag hebben we de Engels toets van Song 4 
Dinsdag: 
-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUN0NZVEo4SkUxUFlNQzhGSlpNUjY3TFlHUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWaXvTcrg-qVBjoW1basz37BUMEg0SURISUQ5RFlRWjZCR0tEUlRPUkNSMy4u


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Woensdag: 

-Vandaag moet het werkwoordspelling huiswerk ingeleverd worden. 
-Vandaag hebben Hero, Mees en Zoë hun nieuwskring. 

-Vandaag mogen de kinderen hun schoen zetten op school. 
-Vandaag zijn er voorlopige adviesgesprekken. 

Donderdag: 
-Vandaag hebben we de toets van Meander, thema 6. 
-Vandaag hebben Kai en Zion hun spreekbeurt. 

Vrijdag: 
-Vandaag moet het rekenhuiswerk ingeleverd worden. 

 

 


