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 Groep 5 in de krant 

Groep 5, 6, 7 en 8 doen op dit moment mee aan 

kennismakingslessen voor basketbal. Iedere vrijdag komt er 

iemand van de basketbalvereniging in onze gymles om ons 

iets te leren op het gebied van basketbal. Groep 5 stond er 

zelfs mee in de krant! Het stuk kunt u als bijlage van deze 

nieuwsbrief lezen.  

 

Kijken in groep 3-4 en 4-5 

Vorige week zijn er kijkmomenten geweest in groep 3-4 en  

4-5. We merkten grote betrokkenheid van ouders en daar zijn 

we blij mee! Ouders gaven aan het leuk vinden de dagelijkse 

gang van zaken eens te zien in de klas.  

 

 Dankdag en Schoenendoosactie 

Woensdag 5 november hebben we met elkaar Dankdag 

gevierd in de hal van de school. Met alle groepen zijn we 

bezig geweest met het thema ‘Genoeg te delen’.  

De wonderbaarlijke spijziging stond centraal tijdens de 

viering. Kinderen uit verschillende groepen hebben hieraan 

bijgedragen. 

Ook is er een startsein gegeven voor de actie Schoenendoos. 

Daar heeft u de informatiebrief over ontvangen. We hopen 

op veel versierde, gevulde schoenendozen. Op vrijdag 14 

november worden de schoenendozen opgehaald door 

stichting Oost Europa. 

 

Contactavonden 

Maandag 10 en dinsdag 11 november worden de 

contactavonden gehouden. Inmiddels zijn de uitnodigingen 

meegegeven aan de kinderen. 

Mocht u niet kunnen, dan kunt u zelf ruilen. Vergeet dit niet 

door te geven aan de leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

 

Gebedsgroep 

Maandag 10 november komt de gebedsgroep weer bij 

elkaar. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te 

doen. Niet iedereen hoeft actief mee te bidden, dat mag 

natuurlijk wel. 

Om 13.30 uur beginnen we in de personeelskamer. 

 

 Koffieochtend 

De volgende koffieochtend is op dinsdag 18 november van 

8.30 tot 9.15 uur. De koffie staat klaar! Komt u ook? 

 

 

Schoolbezoeken groep 8 

Groep 8 zit midden in de oriëntatie op een nieuwe school. 

Gezamenlijk bezoeken we een aantal scholen. Vorige week 

zijn we naar het Noordik aan de Catharina van Renneslaan 

geweest. Op dinsdag 18 november gaan we naar het 

Reggesteyn in Rijssen en op donderdag 20 november gaan 

we naar het AOC in Almelo. 

Op deze manier kunnen we in de praktijk zien hoe het daar is 

op school. Groeten, groep 8 

 

Ouderpanel 

Woensdag 19 november wordt de eerste ouderpanelavond 

gehouden van dit schooljaar. We hebben het met elkaar over 

de volgende onderwerpen: 

- Contacten school-ouders 

- Gebouw/Plein 

- Identiteit 

- Pedagogisch klimaat: sfeer/regels 

- Zorg en onderwijs 

Bovenstaande onderwerpen zullen steeds terugkomen 

tijdens de ouderpanelavonden. De betreffende gezinnen 

krijgen een uitnodiging. Alle gezinnen komen eens per drie 

jaar aan de beurt. 
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Voorleeswedstrijd 

Donderdag 20 november wordt de voorleeswedstrijd 

gehouden in de hal van de school. In alle groepen worden 

voorrondes gehouden om te kijken welke twee leerlingen in 

de hal mogen lezen. Het thema van de voorleeswedstrijd is, 

net als bij de Kinderboekenweek, ‘Feest!’. We maken er een 

groot feest van met elkaar. 

 

Van de verkeersouders 

Woensdag 19 november is er weer de jaarlijkse fietscontrole. 

De controle wordt uitgevoerd door mensen van Veilig 

Verkeer Nederland. Dit geldt voor de groepen 5 t/m 8. We 

verwachten dat de kinderen uit deze groepen op de fiets naar 

school toe komen. 

Het is verboden om uw auto voor de school te parkeren. Hier 

staan gele strepen over de stoep. Ook is het niet toegestaan 

om hier uw kind snel in of uit de auto te laten stappen. Daar 

hebben we een speciale zone voor. We merken dat dit niet 

altijd wordt nageleefd. Denk vooral aan de veiligheid van 

onze kinderen! 

Vanaf volgende week gaat de gemeente met de straat voor 

de school bezig (Savornin Lohmanstraat). Dit zal ongeveer 

een week duren. Wilt u hier rekening mee houden en zo 

nodig voor aankomende week een andere, veilige route naar 

school kiezen. 

Met een hartelijke groet, 

Yvonne Veneman  (577914) 

Siny Hopster   (574846)  

Studie 

In verband met haar studie ‘Leidinggeven II’ is juf Saskia vanaf 

aankomende week af en toe op het Windesheim in Zwolle te 

vinden. De studiedag is altijd op dinsdag, dus dan is ze niet 

altijd aanwezig.  

 

Passend Onderwijs: Kindgesprekken 

De afgelopen weken zijn er in alle groepen kindgesprekken 

gevoerd. Hieronder kunt u lezen hoe een aantal kinderen dit 

hebben ervaren: 

 

Wij doen sinds 2 jaar aan kindgesprekken. Dat houdt in dat 

een leerling met een leraar gaat praten over bijv. je niveau, 

de uitslagen van toetsen en waar je aan wil werken bijv. je 

pop (dat betekent persoonlijk ontwikkelings plan). In je pop 

zit iets wat je zelf met een leraar uitgekozen hebt waar je nog 

aan wil werken. Ook kan je in het kindgesprek aangeven of je 

lekker in je vel zit en hoe je graag wilt werken in de klas.  

Het gesprek duurt ongeveer 15 min. 

Wat vinden wij van de kindgesprekken? Wij vinden het 

prettig omdat je dan met de leraar kunt overleggen wat voor 

een niveau je nodigt hebt bijv. of je meer uitdaging nodig 

hebt of juist iets minder uitdaging nodig hebt. 

Gr. Leerlingen van groep 8 

 

 

 Belangrijke data  

 

10 nov.:  Gebedsgroep om 13.30 uur 

10 nov.:  Contactavond groep 1, 3 t/m 7 

11 nov.:  Contactavond groep 1, 3 t/m 7 

17 nov.:  Weekopening (verzet van 10-11) 

18 nov.:  Koffieochtend van 8.30 tot 9.15 uur 

18 nov.:  Groep 8 naar Reggesteyn 

19 nov.:  Fietscontrole groep 5 t/m 8 

19 nov.:  Ouderpanel voor genodigden 

20 nov.:  Voorleeswedstrijd 

20 nov.:  Groep 8 naar AOC 

20 nov.:  Contactavond groep 8 

26 nov.:  Contactavond groep 8 

 


