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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

11 november Groep 5 t/m 8 trekt lootjes 

14 november Gr 7-8 NME Avifauna 

15 november Schooldokter groep 7 

22 t/m 25 
november  

Week van de gesprekken 

 
Schoolbreed voorlezen 
Het is al weer even geleden, maar als afsluiting 
van de kinderboekenweek hebben de 
bovenbouwkinderen voorgelezen aan de 
onderbouw. Soms hoorden we ook dat de 
kinderen uit groep 3 en 4 al een beetje voorlazen 
aan de leerlingen uit groep 7 en 8. Superleuk om 
te horen. Het was weer erg gezellig en zeker leuk 
om nog een keer te doen. Na afloop was er nog 
een lekkere traktatie namens de Oudercommissie, 
dank daarvoor! 

 
  
Studiedag 
Tijdens de studiedag op 3 november heeft het 
hele team in de ochtend een presentatie over de 
ondersteuningsniveaus gehad. Dit heeft de 
teamleider van passend onderwijs van onze 
stichting gedaan. Samen hebben we bekeken wat 
er op welk niveau moet gebeuren en door wie dat 
gedaan wordt. Ook hebben we met elkaar een 
spel gedaan over de sociale veiligheid op school. 
Wat is in onze ogen gewenst gedrag en wat is niet 
gewenst. Het leverde mooie gesprekken op. 
In de middag hebben we in kleine groepjes 
gewerkt aan de invulling en de doelen van ons 
ICTonderwijs en het bewegend leren. Er is veel 

werk verzet en we kijken terug op een nuttige 
studiedag. 
 
 
Week van de gesprekken 
In de week van 22 tot 25 november is er de 
mogelijkheid om met de leerkrachten te praten 
over de vorderingen van de kinderen. Intekenen 
kan via Parro, op maandag 14 november wordt dit 
in de app opengezet. Voor de kinderen van groep 
8 is dit al gedaan, die gesprekken zijn ook een 
week eerder in verband met het schooladvies 
voor het voortgezet onderwijs. 
 
Bewegend leren 
Bewegend leren is één van de speerpunten op 
school. Bewegend leren heeft een positieve 
invloed op dat deel van de hersenen waarmee wij 
leren en zorgt dus voor betere leerprestaties.  
Op Parro komen regelmatig foto’s voorbij van 
actieve lessen. Eind maart, begin april zal ons 
schoolplein aangevuld worden met allemaal 
leermiddelen of nog actiever te kunnen zijn tijdens 
de lessen. Zo komt er een honderdveld, een 
toetsenbord, paaltjes, een balk en nog veel meer. 
In onderstaand filmpje worden de onderdelen 
geïntroduceerd.  
https://www.youtube.com/watch?v=IGboee40BCY 
Het hele pakket komt van 321 start. Naast de 
materialen krijgen wij als leerkrachten ook nog 
een workshop, waarbij we leren om de te zetten 
tijdens de lessen. 
 
Oudercommissie 
Woensdag 2 november is de oudercommissie 
weer bijeen geweest en is een start gemaakt voor 
de sint en de kerst. Morgen na schooltijd (en in 
het weekend) gaan de ouders ook aan de slag om 
de school in een feestelijke sintstemming te 
brengen, leuk! 
 
Ouderbijdrage 
Wat zijn wij blij om te zien dat er zoveel ouders 
gehoor hebben geven aan het betalen van de 
ouderbijdrage. We hopen natuurlijk snel van 
iedereen een betaling te ontvangen, zodat we ook 
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dit schooljaar weer extra veel leuke dingen 
kunnen organiseren met een mooie aankleding.  
 
 
 

 
 
Kinderraad 
Onze eerste vergadering is geweest. We zijn heel 
blij met alles wat we hebben besproken. Onze 
onderwerpen waren: lezen en de zending op een 
andere manier. We hebben ook nog veel ideeen 
voor de volgende vergaderingen. 
Groetjes van Ruben namens de kinderraad 
 
 
Herhaling BHV cursus 
Woensdag 19 oktober hebben meneer Ron en juf 
Sandra de herhalingscursus BHV                           
(bedrijfshulpverlening) gehad. Dit is om weer even 
te oefenen hoe het ook al weer zat met het 
blussen van brandjes, het aanleggen van 
verbandjes, het ontruimen van de school en zelf 
een stukje reanimatie zat erbij. Fijn dat zij zich 
daarvoor inzetten, dat geeft een veilig gevoel! 
 

 
 

Sint 
Op 5 december mogen wij de Sint en zijn Pieten 
weer verwelkomen op school. Sint heeft ons laten 
wij dat hij onze school die dag komt bezoeken. 
 
Op 15 november mag de hele school zijn 
schoentje zetten op school. De kinderen kunnen 
een extra schoen meenemen of hun gymschoen 
zetten. We zijn benieuwd of de pieten dit jaar wat 
minder troep maken als ze komen… 
 
Op vrijdag 11 november gaan de groepen 5 t/m 8 
lootjes trekken. Het zou fijn zijn als de kinderen 
geheim houden welk lootje zij hebben getrokken, 
zo is het tot het eind toe spannend. 
De surprises moeten vrijdagochtend om half 9 op 
school zijn. De juffen maken er dan een mooie 
tentoonstelling van. 
Op het lootje staat de verdere informatie over het 
bedrag en het gedicht. 
We hebben er zin in om er met elkaar een mooi 
Sintfeestje van te maken. 
  
Tijdens de hele Sinterklaastijd zullen wij op school 
het Sinterklaasjournaal volgen met de 
onderbouwgroepen. Wij zijn zeer benieuwd of het 
ook dit jaar weer lukt om veilig in Nederland aan 
te komen. 
 
Hij komt, hij komt….. 
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