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Beste ouder(s)/verzorger(s) 

 
Sint Maartensfeest 
Wat hadden we vandaag een fantastische 
dag. Drie voorstellingen met drie keer 
geweldig publiek. Het was best een lange zit 
maar wat doen onze kinderen dit goed. Vol 
beleving hebben ze gekeken naar “De club 
van lelijke kinderen”.  
 
 

Ouderavonden 
In de week van 14 en 21 november zijn de 15-minuten gesprekken. De 
inschrijving voor deze gesprekken is gestart op maandag 7 november om 19.00 
uur. Als u zich nog niet ingeschreven heeft dan kunt u dit nu nog doen. 
 
KIES 
Bij voldoende deelname start er dit schooljaar weer een KIES-groep op school. 
KIES staat voor: Kind in Echtscheiding Situatie. Het doel van deze spel- en 
praatgroep is dat kinderen een manier vinden om beter te kunnen omgaan met 
alles wat ze moeilijk vinden aan de scheiding. Dit kan zijn het leren begrijpen 
van de situatie of beter over de scheiding leren praten met ouders. Kinderen 
kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan 
met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Onderzoek heeft 
aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het 
contact met de ouders verbetert. In een groep van maximaal tien kinderen en 
onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde coaches, komen de kinderen 
zeven maal een uur na schooltijd bijeen. Voor ouders is er een 
informatiebijeenkomst voorafgaand aan de start van de groep en een 
evaluatiebijeenkomst na afloop. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen 
op de website van KIES: www.kiesvoorhetkind.nl 
Ook kunt u contact opnemen de kiescoach Minne Aartsma en voor meer 
informatie met Age Huitema. 
  
KIES Coach Minne Aartsma   
@ Maartsma@timpaangroep.nl  
( 06-52630943  
  
KIES Coach Reini Poelstra  
@R.Poelstra@sudwestfryslan.nl  
( 06-25077621  
 
 

 

 

 

Directeur: 
Dieuwertje van 

Dalfsen 
 

06 3861 7002 
0515 57 24 18 

 
dieuwertje.vandalfsen

@bms-onderwijs.nl  
 

 

 

Contactpersoon: 
Nynke van der Wal 

Nynke.vanderwal1@
bms-onderwijs.nl 

 
Telefoonnummers 

 
‘kleine’ BSO en PSZ: 

06 3022 3453 
 

‘Grote’ BSO: 
0515 57 58 62 
06 1334 0296 

 
KDV: 

06 1350 0468 
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Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 2 december komt sinterklaas met zijn pieten op school. De schooltijden zijn gewoon 
normaal en de kinderen verzamelen eerst in de klas. Daarna gaan ze met de leerkracht naar de 
waterkant want daar zal de Sint met de boot arriveren. De groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van 
de Sint en de groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken. 
 
De agenda: 
# Week 46 en 47  14 – 25 november  kwartiergesprekken voor alle groepen 
# Vrijdag   2 december  Sinterklaasfeest 
# Donderdag  22 december  Kerstspel kleuters 
# Vrijdag  23 december   Kerstontbijt en viering en 12.00 start kerstvakantie 
# maandag  9 januari  Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet,    
Dieuwertje van Dalfsen 
 
 
 
 


