
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 12. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij! 
 

2.  Oliebollen en kinderchampagne 

Op maandag 9 januari a.s. (om ca. 9.30 uur) zullen de leerlingen en leerkrachten met 

oliebollenen en kinderchampagne proosten op het jaar 2023. 

Wanneer u als ouders/verzorgers hierbij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 

Voor deze vrolijke activiteit zoek ik ouders/verzorgers zoek ik ouders/verzorgers die 

de oliebollen (met en zonder rozijnen/krenten) willen bakken. 

We hebben zo’n 250 oliebollen nodig. 

Ouders/verzorgers die (een deel van) de oliebollen willen bakken, verzoek ik dit even 

aan mij te laten weten. 

Voor de goede orde: de kosten van e.e.a. worden vanzelfsprekend vergoed. 

 

3. Situatie in de kleutergroepen 
 
Zoals u allen weet, zouden wij als school een derde kleutergroep kunnen starten. 
De afgelopen maanden bleek het onmogelijk dit te realiseren, doordat we er niet in 
slaagden een nieuwe collega te vinden. 
Nu kan ik u melden dat we daar wél gedeeltelijk in geslaagd zijn. 
Juf Philine Vergeer zal met ingang van maandag 7 november a.s. twee dagen per 
week (op maandag en dinsdag) in unit 1 werkzaam zijn. 
Op genoemde dagen kan er in unit 1 dan met drie kleutergroepen gewerkt worden. 
Philine is voor ons als teamleden en de kleuters geen onbekende: zij heeft aan het 
eind van het vorige schooljaar al een periode één dag per week in groep Kikker 
gewerkt. 
Philine zal in de week van 7 t/m 11 november a.s. “meelopen” in unit 1 en start op 
dinsdag 15 november a.s. met een (vaste) groep leerlingen in het kleuter wij-lokaal. 
In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de leerlingen van de nieuwe groep (groep 
PLUK) direct naar het lokaal van juf Philine. Zij blijven daar dan tot het einde van de 
schooldag. 
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Ná woensdag 9 november a.s. is juf Tessa op de donderdag “over”. 
Juf Tessa zal de donderdag ingezet worden in de derde kleutergroep. 
Dit betekent dat we met ingang van week 46 (14 – 18 november) drie dagen per 
week met drie kleutergroepen kunnen werken. 
 
In januari zal de woensdag ook door juf Philine ingevuld worden: dan werken we dus 
vier dagen per week met drie kleutergroepen 
 
 
4. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 

 

Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : tomaat 

- Donderdag : ananas 

- Vrijdag : appel 

 

5. Gratis schoolmelk 

Vanaf vandaag, gedurende 20 weken, (exclusief de kerst- en voorjaarsvakantie) 

krijgen de kinderen die dat willen gratis Schoolzuivel aangeboden! De school is 

namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolzuivel te ontvangen. 

 

Kinderen die schoolmelk willen drinken nemen zelf een beker mee naar school om 

daar de schoolmelk in te (laten) doen. 

 

6. Sint-Nicolaas 

Maandag 5 december a.s. zal Sint-Nicolaas weer een bezoek aan de school 
brengen. De leerlingen zijn op deze dag vrij vanaf 12.30 uur. 

 

7. “Kom in de klas” 

Op woensdag 16 november a.s. kunnen geïnteresseerde ouders/verzorgers tijdens 
een “Kom in de klas”-moment weer een kijkje in de groep van (één van) hun 
kind(eren) komen nemen. 
U bent welkom vanaf 8.45 uur tot 10.00 uur. 

Er kunnen ten hoogste 8 personen gebruikmaken van deze mogelijkheid. 
U dient zich hiervoor aan te melden. 
De intekenlijsten hangen vanaf vandaag bij de groepen. 

Twee opmerkingen: 

- Het is niet de bedoeling om kleine kinderen mee te nemen 



- Vol is vol: er kunnen slechts 8 ouders komen. 
Wie nu niet aan de beurt komt, kan een poging doen op 9 maart a.s. aanwezig 
te zijn. 

 

8.  De agenda voor de komende periode 
 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte) tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn vanaf 12.30 uur vrij. 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruiendag 

22 december ’s Avonds: kerstviering (deze vindt buiten de school plaats) 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 

10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Met vriendelijke groet,                Hans van Elburg  

  

 

 


