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De afgelopen periode heeft de oudercommissie onze school helemaal in sint sferen 

gebracht. We genieten van deze periode en hopen dat de scholen nog lang open mogen 

blijven. De maatregelen zijn aangescherpt en we houden ons strikt aan deze maatrege-

len. Doet u ook met ons mee? 

Gelukkig heeft het aantal besmettingen bij ons op school nog niet geleid tot het ver-

plicht sluiten van groepen. Wel zitten er dagelijks leerlingen in thuisquarantaine. Ook 

deze leerlingen willen we zo goed mogelijk onderwijs bieden. 

Afgelopen week hebben we met het team gesproken over mogelijkheden voor onder-

wijs op afstand in combinatie met onderwijs op school. Jullie zullen begrijpen dat dat de 

nodige uitdagingen met zich meebrengt, maar de eerste ervaringen zijn zeer positief.  

Zit uw kind in thuisquarantaine, neem dan contact op met de leerkracht om afspraken 

te maken over onderwijs op afstand. 

 

In overleg met de oudercommissie worden de 

activiteiten van de decembermaand aangepast. 

We zullen er uiteraard alles aan doen om deze 

zo veel mogelijk door te laten gaan in de eigen 

groepen.  

Samen maken we er een mooie tijd van! 

 

Even bijpraten:  

 

Donderdag 2 december: sinterklaasviering (aangepast) en surprises 

Maandag 6 december: lessen starten om 10.00 uur 

In de week van 6-9 december: online oudergesprekken groep 1 

Donderdag 23 december: kerstviering in de eigen groep  

Vrijdag 24 december: start vakantie 

Volgende nieuwsbrief: 23 december 

Belangrijke data 
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Afgelopen vrijdag werd de voorstelling: “ Pluis is verliefd” opgevoerd door Rem-

co Raessen van theater Spelenderhand. Een aan-

tal kleuters en de leerlingen van de groepen 3 en 

4 heeft deze voorstelling bekeken en genoten 

van de prachtige show.  

De voorstelling die gepland stond voor 17 de-

cember wordt in verband met de aangescherpte 

maatregelen verplaatst. 

 

Voorstelling onderbouw 

 

Voorleeswedstrijd 

Hallo, ik ben Tess en ik ben finalist van de voorleeswedstrijd op Sint Jan en 
mag door naar de volgende ronde in de Cammeleur. 
 
Ik heb het boek voorgelezen Achtste groepers huilen niet omdat het een 
mooi en interessant boek is. Het was best spannend zo voorlezen voor de 
groepen 4 t/m 8, je wordt dan een beetje onder druk gezet door al die kin-
deren want iedereen kijkt naar je. Als je bijvoorbeeld een grappig stukje 
voorlas moest iedereen natuurlijk lachen waardoor je uit je concentratie 
was, maar bij mij ging het eigenlijk best goed. Ik werd niet echt uit mijn con-
centratie gehaald en ging gewoon door met voorlezen. Toen ik klaar was 
met voorlezen kreeg ik een groot applaus. De jury was enthousiast over mijn 
verhaal, ze konden er helemaal in meeleven. 
 
Toen gingen ze overleggen met elkaar wie de winnares was van de school. 
Ze kwamen terug en het moment was daar! Wie werd de winnares? Het 
werd doodstil. Iedereen kreeg een certificaat voor het 
meedoen, toen kreeg ik nog een certificaat en er stond 
op dat ik de winnares was van deze school. Ik kreeg en 
nog groter applaus van iedereen, ik kon het maar niet 
geloven dat ik de winnares was. Mijn klas sprong een 
gat in de lucht!! 
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We hebben onze jaarlijkse fietscontrole uitgevoerd. Het was fijn om te zien dat veel 
kinderen goed verlicht de donkere dagen in kunnen. Sa-
men kunnen we zo veilig deelnemen aan het verkeer.  
Jurre en Berat vertellen over de controle: we kwamen met 
onze  fietsen naar school  toen stonden we in een rij. 
Daarna moesten we gaan fietsen en keken er ouders naar 
onze fietsen. Ze keken naar de remmen en naar de lam-
pen. We kregen toen een reflector voor aan onze spaken. 
Groetjes Berat en Jurre uit groep 5.  
 
Ook hebben de groepen 6 t/m 8 deelgenomen aan de 
skateclinic. Onze kinderen kunnen ook met hun skates 
veilig de weg op.  
Hier een verhaal van Diante en Jasmijn uit groep 6: 
We gingen met de hele klas naar de gymzaal, het was 
erg gezellig  
en we deden alles aan.  Toen gingen we met de hele 
klas beginnen en splitste we in groepjes. We deden 
leuke trucjes  die ik nog nooit had gedaan. Er stond een 
soort wip  en  een  schans . Het was de leukste dag! 
Zin in de volgende skateclinic! Groetjes  Jasmijn en Di-
ante.  

 

BVL 

 

Studio Grow 

Daan, Femke, Myrthe, Quinten, Amira, Nora, Guldane en Rick hebben het magazine 
ontworpen samen met Studio Grow. Dit magazine gaat over lezen. 
Ik (Daan) ga je nu vertellen hoe dat was. 
 
Onze eerste bijeenkomst was op 10 november toen hebben we gekeken wat we gingen 
doen. Iedereen had een eigen rol gekregen. Vlogger, vormgever, leesconsulent etc.  
Op 17 november hebben we die dingen gedaan. We hadden een proefje gedaan met 
een vulkaanuitbarsting en we hadden een ballon met water in de vriezer gelegd en dan 
de volgende dag gekeken wat het zou worden op 19 november. Dit hebben we vastge-
legd met foto’s en video’s voor in ons magazine.  
Op 24 november hadden we de puntjes nog op de i gezet 
samen met onze begeleider Inge.  
 
Ik vond het superleuk en ik heb er ook nog wat van geleerd 
dat samenwerken belangrijk is. Nu wordt ons magazine in 
elkaar gezet. We horen binnenkort wanneer het te bewon-
deren is. 
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Sinterklaas 

Het was weer zover afgelopen dinsdag….. 
Ook dit jaar hebben de rommelpieten onze school weer weten te vinden. 
De pieten hadden lekker “gespild”, was in een klas geschreven op het 
bord. 
Gelukkig hadden we het allemaal snel weer opgeruimd en konden we 
genieten van een overheerlijke traktatie. 
 


