
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 49 

30 nov.t/m 6 dec. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

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

  

Het is een spannende week voor onze peuters, want Pakjesavond komt steeds meer 
dichterbij! We hebben elke dag een poppenkastverhaal voor onze peuters en we zullen 

vele Sinterklaasliedjes zingen met de dobbelsteen. Daarnaast lezen we het boekje van 

‘Een paard voor Sinterklaas’. In dit boek is het paard van Sinterklaas van de trap gevallen, 
maar gelukkig weet boer Boris raad! 

 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
 
Weekoverzicht: 

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

Woensdag: 
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: Sinterklaasviering! Alle kinderen mogen verkleed naar school. 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Veilig leren lezen  

Deze week wordt kern 4 getoetst. We starten met kern 5. U krijgt meer informatie 
via de ouderbrief kern 5.  

 
Portfolio  

Nog niet alle portfolio’s zijn binnen. Zou u deze week de portfolio mee naar school 
willen geven?  
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

• Gym  

Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 

• Gym 

• Fruitdag  

Vrijdag: 

• Sinterklaasviering, de kinderen mogen verkleed naar school 

 
Agenda:  

• Donderdag 17 december: kerstviering (onder schooltijd, meer info volgt)  

• Vrijdag 18 december: school tot 12 uur, daarna start Kerstvakantie  

• Maandag 4 januari: start 2021 op school!  

 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

Groep 3: 
Veilig leren lezen  

Deze week wordt kern 4 getoetst. Daarna starten we met kern 5. U krijgt meer 
informatie via de ouderbrief kern 5. 
Groep 4: 

We oefenen nog 1 week met de woorden van het thema LEKKER van taal. 
Volgende week krijgen de kinderen de toets. Oefent u thuis samen met uw kind de 

woorden al?  
We zijn met een nieuw blok voor rekenen gestart, namelijk blok 3. Als we weer op 

de helft van het blok zijn, krijgt u de rekenbladen gestuurd per mail 
 
Weekoverzicht: 

Maandag: gym. 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: gym. Fruitdag. 
Vrijdag:         Sinterklaasviering, de kinderen mogen verkleed naar school. 

 
Agenda:  

• Maandag 7 december: speelgoed meenemen. We gaan er in de middag 

even mee spelen.  

• Donderdag 17 december: kerstviering (onder schooltijd, meer info volgt)  

• Vrijdag 18 december: school tot 12 uur, daarna start Kerstvakantie  

• Maandag 4 januari: start 2021 op school!  

 
 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Afgelopen week hebben we de regels van spelling herhaald. Dit hebben we o.a. 

met een loopwoordzoeker gedaan en een dobbelspel. Deze week krijgen de 
kinderen de nieuwe regel: het langermaakwoord (hond- honden, tent- tenten).  
We starten met een nieuw blok voor rekenen, namelijk blok 3. Als we weer op de 

helft van het blok zijn, krijgt u de rekenbladen gestuurd per mail. 
 

We oefenen nog 1 week met de woorden van het thema LEKKER van taal. 
Volgende week krijgen de kinderen de toets. Oefent u thuis samen met uw kind de 

woorden al?  
Tijdens het circuit mogen de kinderen hun eigen pizza recept maken. Wordt het 
een lekkere pizza? Een lekker gekke pizza? Of…….. misschien wel een vieze pizza? 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: gym 
Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: gym 
Vrijdag: sint op school, de kinderen mogen verkleed op school komen 

 
Agenda:  

• Maandag 7 december: speelgoed (van Sint) meenemen. We gaan er in de 

middag even mee spelen.  

• Donderdag 17 december: kerstviering (onder schooltijd, meer info volgt)  

• Vrijdag 18 december: school tot 12 uur, daarna start Kerstvakantie  

• Maandag 4 januari: start 2021 op school!  

 
 

Groep 5 

 
Algemene informatie: 

 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 

Vrijdag: 
 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

 

 
Voor in de agenda: 

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: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Siem en Fay 

 
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 Flip 

Woensdag: 
- Toets Meander 

Donderdag: 
- Boekbespreking van Diego 
- Elke donderdag hebben we gymles van juf Femke. Neem je gymspullen mee. 

Vrijdag: 
- Surprises! De kinderen nemen deze zelf mee de school in. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

- 
 

Voor in de agenda: 
08 dec   Toets rekenen blok 2 

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

18 dec   Start kerstvakantie, kinderen zijn om 12.00 uur uit 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Rico en Thijmen. 

-Toets spelling: blok 3. (Als je wilt kun je de woordsoorten en zinsdelen die we 
geleerd en geoefend hebben nog eens doornemen ter voorbereiding.) 

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

-Toets taal: blok 3 “Zeebenen” (Zorg dat je de woordbetekenissen goed kent.) 
Woensdag: 
-Op woensdag mag groep 6 de voetbalkooi gebruiken in de pauzes. 

Donderdag: 
-Aan de beurt voor hun boekbespreking zijn: Fleur, Rico en Massimo. 

-Vanmiddag tussen 14.15-17.00 uur kun je je surprise al in de klas komen zetten. 
Vrijdag: 

-Als je je surprise gisteren niet in de klas gezet hebt, doe het dan vandaag voor 
8.10 uur. 
Zorg dat de naam van degene voor wie de surprise gemaakt is er duidelijk op 

staat. Neem de surprise mee in een vuilniszak o.i.d. en haal deze er in de klas direct 
af. Daarna wacht je buiten op het plein tot je naar binnen mag. 

We maken foto’s van alle surprises voordat ze worden opengemaakt. We maken 
er een gezellige dag van. 
-Elke vrijdag hebben we gymles. Neem je gymspullen mee. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Voor in de agenda: 

30 nov      Huiswerk nummer 9 

1 dec       Boekbespreking Fiene, Nathan en Peet 

8 dec       Toets Meander thema 2  
8 dec       Boekbespreking Lotus, Boaz en Liz 
4 dec       Sinterklaasfeest met surprises 

11 dec     Gekke kerstruien dag 

15 dec     Staal toets: thema licht 

18 dec     Start kerstvakantie 
9 juni        Doe-middag voor leerlingen van groep 7 op het Wellant 

 
Klassendienst: 

Fabius en Nyls 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Vandaag huiswerk nummer 9 inleveren. 
Dinsdag: 

- Boekbespreking Fiene, Nathan en Peet. 
-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 
Woensdag: 

-Vandaag staat juf Pauline voor de groep. 
Donderdag: 

- 
Vrijdag: 

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

Groep 8 

Algemene informatie: 
 

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 toets Engels song 5. 

• 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. 

• 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: 

mailto:y.veder@wellant.nl
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=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 zijn er voorlopige adviesgesprekken, de kinderen worden hierbij 

verwacht. 
Dinsdag: 
-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

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

-Vandaag heeft Emma haar nieuwskring. 
-Vandaag moet huiswerk werkwoordspelling ingeleverd zijn. 
Donderdag: 

-Vandaag zijn er voorlopige adviesgesprekken. 
Vrijdag: 

-Vandaag vieren we het Sinterklaasfeest. De kinderen moeten hun surprises zelf 
naar binnen brengen. 

 

 

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

