
 
 

 
Nieuwsbrief 7 

27 november 2014 
 
Van de directie 
Informatieavond 28 januari 
Zoals eerder in deze nieuwsbrief te lezen was, zullen wij op 28 januari een 
informatieavond organiseren. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en zijn al 
diverse interessante workshops gepland. Er zullen workshops/lezingen gegeven worden 
over o.a. Kanjertraining, ouderbetrokkenheid, ADHD, seksuele voorlichting. Via deze 
nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden en krijgt u de mogelijkheid in te schrijven 
voor uw favoriete onderwerp.  
 
Juf Lotte 
In juni 2015 verwacht Juffrouw Lotte haar tweede kind. We feliciteren haar en wensen 
haar veel geluk. 
 
Bibliotheek 
Vanaf de Kinderboekenweek is de bibliotheek voor de kinderen van onze school geopend 
op maandag en vrijdag van 15.15 uur tot 16.15 uur en op woensdag van 12.00 uur tot 
13.00 uur. 
Inmiddels zijn er rond de 100 kinderen die hun biebpas hebben opgehaald en boeken 
komen lenen.  
We nodigen alle ouders uit om met hun kinderen de bibliotheek in school te bezoeken, de 
pasjes op te halen en boeken te lenen. 
We vinden het als school belangrijk dat kinderen lezen. 
Op vrijdag 5 december is de bibliotheek gesloten. 
 

 
Leerlingen van groep 6 in de bossen 

 



Agenda 
Do 27 nov  
Vr 28 nov  
Ma 1 dec  Oudergesprekken 
Di 2 dec Oudergesprekken 
Wo 3 dec  
Do 4 dec Sinterklaas op school 
Vr 5 dec  
Ma 8 dec  
Di 9 dec  
Wo 10 dec  
Do 11 dec MR-vergadering 
 
Uit de groepen 
Sinterklaascadeaus groep 1-2 
Omdat er vaak grote verschillen tussen cadeaus van verschillende leerlingen zaten en 
omdat er vaak nieuwe spulletjes kapot gingen, vragen we om de sinterklaascadeaus 
thuis te laten op 8 december. 
 
Gevonden voorwerpen 
Op maandag 1 december en dinsdag 2 december staat in de entreehal een tafel met 
gevonden voorwerpen. 
Wanneer u een T-shirt, een vest, een tas, lunchtrommel of beker van uw kind mist kunt 
u dit wellicht op deze tafel terug vinden. 
Woensdag 3 december worden alle gevonden voorwerpen die zijn achtergebleven 
opgeruimd. 
 
Luizencontrole 
Op dit moment heerst er in veel groepen hoofdluis. Het verzoek om uw kinderen hierop 
goed na te kijken.  
Voor groep 1-2 Juf Lotte en groep 1-2 Juf Chantal zijn we nog op zoek naar hulpouders. 
Aanmelden kan via: stijndanny@hotmail.com.  
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Vanuit de OR 
Kerstkaartenactie 
De kinderen hebben enorm enthousiast aan hun kerstkaart gewerkt. Alle kunstwerken 
zijn inmiddels opgestuurd en worden op dit moment verwerkt. Als het goed is, ontvangen 
we alle kaarten uiterlijk over 2 weken terug, we hopen natuurlijk eerder. De kinderen 
krijgen dan 8 pakketjes mee naar huis. Deze pakketjes bevatten 8 kaarten (van hun 
eigen tekening) en kosten € 6,- per pakketje. Naast de 8 pakketjes krijgen de kinderen 
een intekenlijst mee, voor het geval er meer pakketjes nodig zijn dan de 8 die ze al 
meekrijgen. Deze worden dan zo snel mogelijk na geleverd. Pakketjes die niet verkocht 
worden, kunnen samen met het geld van de verkochte pakketjes terug ingeleverd 
worden op school. Bij de pakketjes ontvangt u nog een keer de informatie over hoe het 
allemaal precies werkt.  
 
Hulpouders sint 
Graag willen wij alle ouders bedanken, die hun hulp hebben aangeboden bij de 
voorbereidingen voor de sinterklaas viering. Dankzij uw hulp is de school weer mooi 
versierd, en waren de cadeautjes binnen een uur ingepakt. 
  
Sinterklaasviering 
Op donderdag 4 december zal sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Daarom 
willen wij u vragen om op deze ochtend geen auto's op het schoolplein te parkeren. De 
Sint en zijn Pieten worden op het schoolplein verwacht om 8:45 uur. De kinderen zullen 
eerst gewoon in de klassen verzamelen om vervolgens samen naar buiten te komen om 
Sinterklaas welkom te heten. Na een officieel welkom op het schoolplein wordt de 
Sinterklaasviering binnen voortgezet. Wij nodigen u graag uit om buiten te wachten om 
Sint en zijn Pieten mee te verwelkomen. 
  
Kerstviering 
De werkgroep Kerst is al volop bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering op 17 
december. Het belooft een sfeervolle avond te worden, waarbij wij de ouders ook zoveel 
mogelijk willen betrekken. In de komende weken zullen verdere details met u 
gecommuniceerd worden.  
 

 
Leerlingen van groep 1-2 Juf Lotte aan het werk. Thema: ‘Bouwmarkt’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hulpouders kerst 
Om de kerstsfeer op het schoolplein te creëren, zijn wij wel alvast op zoek naar 
vuurkorven en/of hout en mensen om deze vuurkorven tijdens de kerstviering te 
bemannen. Mocht u een vuurkorf/stookhout beschikbaar hebben en/of willen helpen bij 
het stoken, dan kunt u ons dit laten weten via ons e-mailadres: 
ouderraad.devonder@stgboom.nl. 
Daarnaast vragen wij uw hulp om het schoolgebouw in de kerstsfeer te brengen. Wij 
hebben hiervoor de gehele woensdagochtend 10 december ingepland (8:30 uur - 12:00 
uur). Maar hoe meer ouders hierbij kunnen helpen, hoe sneller de school versierd is. 
Graag een e-mail sturen naar ons bovengenoemde e-mailadres als u deze ochtend kunt 
helpen bij het versieren. 
  
U kunt zich overigens via ons e-mailadres ook nog steeds aanmelden voor de Vonderdag. 
Wij hebben al een groot aantal aanmeldingen ontvangen, maar we hebben ook nog 
steeds veel ouders nodig om deze dag tot een succes te maken. 
 
Vanuit de MR 
Vergadering 11 december 
Op donderdagavond 11 december vindt de tweede MR-vergadering plaats. Deze 
vergadering is altijd toegankelijk voor alle ouders. Onderwerp van gesprek is de 
begroting.  
 
Overig nieuws 
Kerstconcert 
Op 9 december organiseert muziekvereniging Prinses Juliana een Kerstconcert in Park 
Stanislaus. Meer informatie in de bijlage.  
  
Informatieavond hoogbegaafdheid 
Als bijlage een informatieflyer. 
 
Op de website 
Groep 6 in de bossen 
 
Groep 3: Opnames ‘Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?’  
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