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Agenda november 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Maandag 8 november Studiedag team – kinderen vrij   

Donderdag 11 november Sint Maarten   

Vrijdag 26 november Nieuwsbrief 4  

Zondag 28 november Eerste advent  
 

Voorwoord 
Dit is alweer de derde Nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben de Herfstvakantie net achter de rug en 
gaan nu richting de feestelijke november/decembermaanden met St. Maarten, Sinterklaas, advent en 
Kerst. We hebben een gezellige Inloop- & Infoavond achter de rug waarbij kinderen hun ouders infor-
meerden over alles wat ze doen, waar ze mee werken en wat ze al gemaakt hadden op school.  
De ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden waarbij we trainen om zo vlot en rustig mogelijk met z’n 
alles buiten te komen op de afgesproken plek. Dit ging heel goed en alle kinderen waren gerustgesteld – 
na toch wel even extra vragen/checken – dat er niks aan de hand was…. 
Bij de opening van de Kinderboekenweek hebben we kunnen genieten de ‘Beroepenmachine’. Deze was 
door groepjes kinderen gemaakt en zag er fantastisch uit! En hij werkte ook nog… 
 



 

 

Ondertussen wordt er in alle groepen hard gewerkt aan alle ‘cognitieve’ vakken, maar daarnaast probe-
ren we ook veel tijd te besteden aan (samen)spel, bewegen, doe-activiteiten met de leskisten en excur-
sies van Groen Doen (zie verderop in deze Nieuwsbrief), wetenschap en techniek en creatief. 
Er zijn veel mensen werkzaam op school en dat is erg fijn om alles te kunnen uitvoeren. Ook kunnen we 
weer ouders inzetten bij de ondersteuning bij activiteiten; erg fijn! 
We gaan er een mooie periode van maken de komende weken! 
 

Kanjerupdate 
In groep 3 en 4 verwijzen we vaak naar de vijf afspraken (we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, je 
speelt niet de baas, we lachen niet uit, niemand blijf zielig). Natuurlijk niet alleen tijdens de kanjertrai-
ningslessen. We lezen ook steeds een stukje uit het verhaal van ‘Max in de klas’. 

 
Max beleeft een heleboel herkenbare dingen voor de kinderen. Er was een keer een invaljuf. In de klas 
van Max waren een paar kinderen die heel naar deden. Hoe kun je dat oplossen en waarom zouden ze 
dat doen? (Welke kleur pet hebben ze?) Maar ook deed Max een ontdekking dat hij heel vaak niet kan 
stoppen met denken. Dat is eigenlijk piekeren. Wat doe je dan? Wie kan je dan helpen? Je vader of 
moeder, maar soms ook de juf of meester, maar dan moet je wel aangeven waar je mee zit. Je verhaal 
kunnen vertellen is heel belangrijk. Een aantal kinderen hebben wel iets verteld, wat ze moeilijk of 
spannend vinden. 
 
We maken ook vaak op ons wisbordje een smiley waarmee we laten zien hoe we ons voelen. En dat 
hoeft echt niet altijd blij te zijn, want je mag soms ook verdrietig zijn of even een niet zo’n goede dag 
hebben. We hebben de ‘kringzit’ gedaan. Dan sta je in de kring, sla je de armen om elkaars schouders en 
ga je heel langzaam op je hurken zitten en probeer je weer overeind te komen (zonder elkaar los te la-
ten). Maar ook het kiezen wat jij vindt, is aan de orde geweest. De klas was verdeeld in 4 hoeken, wat 
past bij jou? Kies je dan wat je vriendje kiest of kies je wat je zelf vindt? Bijvoorbeeld: welke sport vind je 
het leukst? Volleybal, voetbal, zwemmen, showdance? Je moet één kiezen. Dan lopen ze naar die hoek 
en dan bespreken we met elkaar. Waar staan de meeste kinderen en waar juist maar heel weinig. Maar 
soms wordt er juist niet over gesproken en gaan we lekker door met een volgende vraag. 
 

Smaakles groep 3/4  
Juf Anneke (van Groen doen) heeft een gastles smaak verzorgd in groep 3 en 4. Met Lijn 3 werken we in 
het thema ‘eten’, dus dat kwam heel mooi uit. Ze vond dat we erg enthousiast waren en dat de kinderen 
goed meededen. Een groot compliment. 
Het doel was dat de kinderen konden zien en ervaren waar ons eten vandaan komt en hoe het wordt 
bewerkt voordat het op ons bord ligt. We hopen dat de kinderen hierdoor gezonde en duurzame keuzes 
gaan maken. Het ging bij ons vooral over zuivel. 
De schijf van 5 kwam naar voren, daar was ook een filmpje van. Daarna deden we een spel met wat is 
gezond wat niet. Als het gezond was, mochten de kinderen met hun handen zwaaien. Interessant: wat is 
gezond? 
We hebben besproken wat zuivel is en zijn daarna in 4 groepjes aan de slag geweest, waar we onze zin-
tuigen bij moesten gebruiken. We moesten zuivelproducten proeven en ruiken. In een doos zaten ver-



 
 

 

pakkingen van zuivelproducten die we moesten voelen. En we hadden onze handen nodig om slagroom 
en boter te maken. 
 

 
 

 
 

Otterproject 
Groep 5/6A is afgelopen 30 september naar het Nannewiid in Oudehaske geweest. Hier gingen wij een 
kijkje nemen in het leven van de otter. We leerden wat hij een prettige leefomgeving vindt, wat hij eet, 
hoe zijn sporen eruitzien en nog veel meer! In groepjes deden we allemaal verschillende activiteiten en 
opdrachten. Het was genieten om te ontdekken en te leren in de natuur. 
 

 



 

 

 

 
 

Luizencontrole 
Afgelopen woensdag heeft de luizencontrole plaatsgevonden. Dit pakken we weer iedere woensdag na 
een vakantie op. Coördinator hiervoor was Titia Bakker, maar zij is vanaf heden vervangen door Grietje 
Bloemsma. Mochten er dus aandachtspunten zijn m.b.t. uw kind(eren), dan zal Grietje contact met u 
opnemen. Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u met haar contact zoeken. De gegevens daarvoor kunt 
bij school opvragen. 



 
 

 

Schoolfruit 

Ook dit jaar mogen wij weer deelnemen aan het programma van EU-Schoolfruit. Dit betekent dat wij 
voor drie dagen per week groente en fruit krijgen voor alle kinderen op school. Vanaf week 46 (15 t/m 
19 november) ontvangen we 20 weken lang groente en fruit! 
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kin-
deren kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een on-
bekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-
Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel 
durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten! 
 

Typelessen 
Op vrijdag 29 oktober starten de typelessen voor de kinderen van groep 7. Hierover hebben alle betref-
fende ouders bericht gehad. De lessen vinden plaats van 14.45 uur tot 16.00 uur. Docente is Ivy Miede-
ma. 
Zoals u ziet is de tijd op vrijdag 24 december aangepast i.v.m. de Kerstvakantie. School komt dan om 
12.00 uur uit en de typelessen kunnen dan aansluitend plaatsvinden. 
Op vrijdag 18 februari (Voor de Voorjaarsvakantie) staat er een studiedag gepland. We overleggen nog 
of de les dan wel kan plaatsvinden (bijvoorbeeld in de ochtend) of dat deze naar een ander moment 
wordt verschoven. 
 

Lesdagen en tijden: 
Les 1:   29 oktober   Les 6:   21 januari 
Les 2:   12 november   Les 7:   04 februari 
Les 3:   26 november   Les 8:   18 februari (onder voorbehoud i.v.m. studiedag) 
Les 4:   10 december   Les 9:   04 maart  2022 (examen) 
Les 5:   24 december 12.30 uur     
 
Lokaal beschikbaar van 14.30 tot 16.00 uur. Aanvang van de les: 14.45 uur 
 

Sinterklaas en Kerst   

We zijn al bezig met de plannen en organisatie van Sinterklaas en Kerst. Hierover informeren we u ver-
der via Social Schools.  
 
 
 
 
 
 

 


