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16-20/11: IEP-toetsweek

17/11: Infobulletin november

19/11: studiemiddag: kinderen om 12:30 uur vrij

24/11: Schoen zetten

26/11: digitale ouderavond KiVa

Onderbouwunit naar binnen

Nu het weer slechter wordt, Is het niet handig om 

de kinderen van de onderbouwunit bij de 

vlaggenmast op te vangen. We hebben ervoor 

gekozen de kinderen meteen naar binnen te laten 

gaan. Er staat altijd een leerkracht of een stagiaire 

bij de deur en laat de kinderen binnen. In de klas 

worden ze door een andere leerkracht of stagiaire 

opgevangen.

We merkten daarnaast dat veel ouders net zo lang 

bleven wachten tot de kinderen naar binnen gingen. 

Heel begrijpelijk, maar het zorgde er wel voor dat er 

te veel mensen bleven wachten zonder dat de 

afstand onderling in de gaten kon worden 

gehouden. Een bijkomend voordeel van het meteen 

naar binnen laten gaan, is dat we die situatie niet 

meer hebben.

We kijken hoe dit werkt zo. Mocht het op een 

andere manier toch beter zijn, dan hoort u ervan.

De kinderen worden nog 

wel na schooltijd in de 

grote groep naar buiten 

gebracht.

30/11+1/12: adviesgesprekken groep 8

4/12: Sinterklaas op school

8/12: studiemiddag: Kinderen om 12:30 uur vrij

15/12: Infobulletin

17/12: kerstviering in de school (onder schooltijd)

18/12: Kinderen om 12:45 uur vrij. Daarna Kerstvakantie

Beste ouders en verzorgers,
De laatste weken voor de kerstvakantie zijn in volle gang. De Sint heeft (ongemerkt) voet aan wal gezet en is 
vanuit het Pietenhuis druk aan het werk gegaan. Volledig corona-proof en heel verantwoord. Maar als je in de 
risicogroep valt, ben je ook als Sint extra voorzichtig. We hebben we vernomen dat hij bij ons op school wil 
komen. We gaan kijken of dat kan binnen de huidige maatregelen...
In dit bulletin staat het een en ander over komende periode. We hopen volledig en duidelijk te zijn. Toch kunnen 
we ons voorstellen dat u het contact met en in de school mist. Andersom is dat ook. Daarom sturen we nog wel 
eens een Parro berichtje of een infobulletin. Toch is dat niet helemaal hetzelfde als de laagdrempeligheid die 
onze school zo kenmerkt. Mocht u daarom toch wat willen vragen, zeggen of opmerken, dan horen we of lezen 
we dat graag. Zo blijven we toch in contact met elkaar.
We wensen u alvast een fijne Sinterklaasperiode toe. Blijf gezond en we hopen dat we snel weer op een normale 
manier met elkaar samen school mogen zijn.

Gevolgen corona maatregelen
De maatregelen rondom corona zijn nog steeds van 
kracht. Ouders mogen de school niet in tenzij het 
niet anders kan. En dan het liefst met een 
mondkapje op.
De gevolgen voor de decemberfeesten zijn ook heel 
helder geworden. Vanuit de stichting is de afspraak 
gekomen dat de Sint op school mag komen, 
maar...er mag geen intocht zijn. Ook niet buiten, met 
ouders op 1,5 meter afstand. Dat mocht eerder wel, 
maar om het risico van besmetting te minimaliseren, 
is gekozen om het niet te doen.
De kerstviering wordt dit jaar onder schooltijd 
georganiseerd. Dus geen gezellige avondviering. Ook 
hiervoor geldt dat er dan een situatie ontstaan kan 
waarbij ouders met elkaar meer contact hebben dan 
nodig. Daarvoor kunnen we als school/stichting geen 
verantwoording nemen.
Beide feesten zullen wel gevierd worden in de 
school. Natuurlijk! We gaan er zeker iets moois van 
maken en u hoort en ziet daar zeker 
van!
U kunt overigens, wanneer u toch in
de school moet zijn, middels een QR-
code zich registreren. Een papiertje
invullen is dan niet meer nodig. Best
handig!

Volgend bulletin: 17 november 2020



MR-bericht
Het is een zeer groot genoegen te melden dat de 
vacature in de MR is opgevuld. Sinds november 
heeft Dominic Schmitz zitting genomen in de MR. 
Hij is vader van Rosalie en Xander uit de 
onderbouwunit. Van harte welkom in de MR en 
veel succes bij het invullen van de 
verantwoordelijke taak!

Personeel

Misschien heeft u het al gemerkt, maar...juf Mirjam 

werkt op de maandagen weer op school. De 

komende tijd bouwt ze de werkuren op en zal ze 

ook de dinsdagen wee voor haar rekening nemen. 

Echt fantastisch om haar weer in de school te zien! 

Juf Laura blijft zeker tot de kerst op de dinsdag en 

de woensdagen bij ons op school. En ook dat is erg 

fijn!

Peuterwerk
Ons thema “Dieren in de herfst” is alweer voorbij. 
We hadden een gezellige herfsttafel met allerlei 
dieren.
De spin weeft een web dus gingen de peuters met 
draad aan de slag om ook een mooi web te maken.
Natuurlijk met een spin erin.
De egel at zijn buikje vol voor zijn winterslaap. De 
eekhoorn verzamelde nootjes en ging ze 
verstoppen om zo eten te hebben in de winter. Het 
konijn krijgt een dikke vacht tegen de kou.
We maakten egels van takjes en bladeren en onze 
eekhoorns kregen van stukjes wol een mooie 
pluimstaart.
Kleuren herkennen tijdens het kleurenspel en leren 
tellen hoeveel stekels de egel op zijn rug krijgt.
Nog best moeilijk om de wasknijpers( stekels) op 
zijn rug te doen.
Buiten zagen we dat onze boom al bijna kaal is en 
dat je een spinnenweb heel goed kan zien als het 
mistig is buiten.
De plantenspuit werd gebruikt om te laten zien dat 
mist uit hele kleine waterdruppels bestaat en als 
fijne regen aanvoelt. Dat was een succes in de 
kring.

Nu gaan we ons voorbereiden op het 
sinterklaasfeest. De speelzaal in Sint sfeer brengen 
en weer leuke werkjes maken en weer van alles 
leren.
Leuk om nog te vermelden dat we weer wat 
peuters erbij hebben en krijgen. Daar zijn we blij 
mee.

Groetjes juf Desiree

Van harte welkom
Sinds een aantal weken zit Lennard Prinse bij ons 
op school in groep 7.
Ook zijn eerder Zara, Mia, Elodie, Babeth en Pauline 
bij ons in de onderbouw gekomen. Van harte 
welkom en veel plezier bij ons op school!

Leren anders organiseren
Tijdens een studiedag in oktober is in het team 
gesproken over de nieuwe organisatie binnen de 
school. Ook in de MR hebben we daarover 
geëvalueerd. We hebben gemerkt dat we veel 
positieve ontwikkelingen zien bij kinderen en bij 
leerkrachten. Het vak is diverser geworden, 
kinderen lijken meer op hun niveau te werken en er 
gebeuren veel mooie dingen in de school. Bijna 
ongemerkt zijn de proeftuinen van begrijpend 
lezen, technisch lezen en rekenen overgegaan in 
een normale routine, waarbij ook andere 
vakgebieden zijn meegenomen.
Natuurlijk hebben we ook het een en ander nog te 
leren en te ontdekken. We zijn nu met elkaar aan 
het nadenken over het werken vanuit leerlijnen. 
Daarbij is het de bedoeling dat we nog preciezer 
willen bieden wat kinderen nodig hebben om 
verder te komen. 
Ook denken we na over de wijze waarop we e.e.a. 
met ouders en kinderen communiceren. Het 
rapport zoals we dat nu kennen, past niet meer bij 
de werkwijze van nu. Maar...wat doe je dan wel? 
Tijdens de studiedagen van 19 november en 8 
december gaan we proberen om daar antwoorden 
op te vinden.
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact 
opnemen met de school. We zijn erg benieuwd of u 
ook thuis iets merkt van deze werkwijze. 
Nog voor de kerstvakantie willen we een online 
ouderavond beleggen. U hoort daar binnenkort 
meer van. 



SCHOENENDOOSACTI E 

Door mee te doen aan de schoenendoosactie geven we een cadeau van onschatbare 
waarde.
Deze dozen betekenen echt iets voor een kind ver weg. Door deze actie raken de 
kinderen betrokken bij kinderen in totaal andere omstandigheden. Ze ontdekken hoe 
goed ze het zelf hebben en kunnen door deze actie iets goeds doen voor die kinderen. 

Met de schriften uit de doos kan een kind weer naar school. En de knuffel wordt het 
vaste vriendje in een vluchtelingenkamp.

De schoenendoosactie is een groot succes geworden. Jullie hebben op de Palmenhof 
weer flink je best gedaan om dozen te versieren, te vullen met schoolartikelen, 
toiletartikelen, knuffel, spelletje en speelgoed. Er zijn 28 dozen door jullie gevuld.

Voor veel kinderen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en 
vluchtelingenkampen in Europa is dit het eerste cadeau in hun leven.
Het bedrag wat jullie op de Palmenhof bij de dozen hebben gedaan is 90 euro. De 
Protestantse gemeente St. Laurens heeft 192,70 euro ingezameld. Een prachtig bedrag 
om vele dozen op reis te
laten gaan naar verre landen.

Namens actie schoenendoos iedereen hartelijk bedankt.
Karin Sturm


