
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 8. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”. 
 

2. Schoolfruit 
 
We zijn weer ingeloot. Dat betekent dat onze leerlingen vanaf week 46 (15 t/m 19 
november) tijdens de kleine pauze (en waarschijnlijk op woensdag, donderdag en 
vrijdag) weer drie keer per week gratis fruit (en soms groente) krijgen. 
Tot de tijd verwachten wij dat u uw kind(eren) alle werkdagen van de week zelf een 
gezonde pauzehap mee geeft. 
M.i.v. week 46 hoeft dat dus nog maar twee dagen per week. 
 
Begin november kunnen de leerlingen ook weer gratis melk en karnemelk (en soms 
yoghurt) drinken. 
De leerlingen kunnen dan zelf een beker/bidon meenemen en deze (gratis) (laten) 
vullen. 
 

3. Openmorgen 

 

Op dinsdag 26 oktober a.s. is er een “open morgen”. 

Tussen 8.45 uur en 10.15 uur kunt u dan de school binnenlopen om even in de 

groepen te kijken en sfeer te proeven. 

Ook kunt u, als dat wilt, een gesprekje hebben met de schoolleiding of IB ér. 

Deze zijn in school aanwezig en als u vragen heeft kunt u deze bij hen kwijt. 

Natuurlijk is er ook een kopje koffie of thee. 

U bent van harte welkom. 
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4. Batterijenbox. 

Bij de hoofdingang van de school staat sinds vandaag een batterijenbox. 

In deze box kunnen oude, lege batterijen worden gedeponeerd. 

Dat dit gebeurt, is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de school: we 

krijgen nl. een kleine vergoeding voor elke kilo batterijen. 

 

5. Het Nationaal Onderwijsontbijt verschuift! 

Op dinsdag 2 november a.s. zal de inspecteur van het basisonderwijs een bezoek 

aan onze school brengen. 

Zij zal in een aantal groepen een observatie doen, waarbij met name gelet wordt op 

de pedagogisch-didactische vaardigheden van de leerkracht en op het 

klassenmanagement. 

Op deze dag stond ook het Nationaal Onderwijs gepland. 

Door het bezoek van de inspectie kan dit niet doorgaan. 

Dit wetend, is het ontbijt verschoven naar woensdag 3 november a.s. 

Op deze dag moeten alle leerlingen een eigen bord, beker en eigen bestek 

meenemen. 

 

6. Het Tiny Forest 

Onze school heeft samen met onze buurschool (De Meester Verwerschool) en de 

perenboomgaard “De Hof van Seghwaert) een Tiny Forest geadopteerd. 

Een Tiny Forest is een klein bosje (ter grootte van een tennisbaan), waarvoor wij als 

school straks mede verantwoordelijk zijn. 

Dit kleine bos zal hoofdzakelijk bestaan uit planten, struiken en bomen waaraan 

eetbare vruchten komen. 

Bij het bosje komt “een buitenlokaal”: een aantal houten boomstammen waarop men 

kan zitten. 

Het is de bedoeling dat alle groepen van beide scholen ca. tien keer per jaar een 

buitenles in het buitenlokaal krijgen. 

De leerkrachten worden getraind om deze lessen goed te kunnen geven. 

Ook is er een prachtige leskist en een uitgebreid lespakket om deze lessen tot een 

succes te maken. 

Eén groep van de school zal een extra taak krijgen; deze groep leerlingen noemen 

we de Rangers. In onze school is dat leerjaar 6. 

De leerlingen van dit leerjaar zullen een aantal extra taken in het bosje krijgen. 

Ook is er voor hen een drietal gastlessen. 

Binnenkort gaan we daadwerkelijk aan het werk. 

Op dinsdag 16 november a.s. zal een aantal groepen van onze school (en de 

buurschool) de planten, struiken en bomen planten in het bosje. Nadere berichten 

hierover volgen. 

Het bosje zal aangelegd worden op het grasveld vlak bij “de Hof van Seghwaert”. 
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7. De agenda voor de komende periode 

 

26 oktober Open morgen  

27 oktober Luiscontrole 

3 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

15 november Start schoolfruit (waarschijnlijk vanaf woensdag 17 november) 

16 november Plantdag Tiny Forest 

17 november Kom in de klas 

23 november 20.00 uur: MR-vergadering 

25 november Schoen zetten 

26 november Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 wordt meegegeven 

29 nov. t/m 3 dec 10-minutengesprekken: niet verplicht; wél verplicht voor 
leerjaar 8 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 20.00: OR-vergadering 

8 december 9.00 – 11.00: Opa/Oma-morgen 

15 december Foute kersttruien-dag 

22 december Kerstviering 

23 december Kerstontbijt of -lunch. 
Donderdag om 15.00 uur start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 

 


