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Deze maanden van het jaar 

maken 2022 bijna klaar.

Er staat ons nog veel te wachten

waar groot en klein naar smachten.

De Sint komt hopelijk hier

Hoe? Met de boot? Auto? Stier?

En dan wacht alweer het volgende feest.

Maar dat is als de Sint is geweest.

Bij het lezen van deze brief wens ik u plezier

en vriendelijke groeten vanuit het kamertje, hier.

Inleiding



Op 24 november zijn alle 

kinderen vrij vanwege 

de studiedag. De meesters en juffen gaan zich 

buigen over een paar belangrijke thema’s:

• kwaliteit van ons onderwijs

• visie op de toekomst: hoe gaan we ons 

onderwijs vormgeven

• rekenen voor ieder kind

• natuurlijk checken we of we alles op orde 

hebben voor het bezoek van de inspecteurs.

We hopen dat het een goede dag wordt met een 

mooie opbrengst. 

STUDIEDAG



Er is in de afgelopen weken best wat gebeurd 

op het schoolplein. Soms zijn het van die kleine 

dingen die je niet meteen opmerkt maar wel 

veel gemak opleveren. Een extra koordje bij de 

schommel, zodat kinderen niet tussen de bosjes 

kunnen lopen. NIeuwe boompjes bij het hek aan 

de voorkant. 

En wist u al dat we 

een echte klimmuur 

op het schoolplein 

hebben?! Elke pauze 

is er wel iemand aan 

het klimmen. Bedankt 

hulpouders voor het 

nog leuker maken van 

ons schoolplein!

SCHOOLPLEIN



Veel ouders hebben hun bijdrage voor het 

schoolfonds al weten over te maken. Echt super. 

Toch merken we dat nog niet iedereen dit 

heeft kunnen doen. We zouden het fijn vinden 

wanneer u dat alsnog doet. Mocht u problemen 

ervaren hierbij, dan horen we het graag.

SCHOOLFONDS



“ Hij komt hij komt…….” deze weken werken we 

(natuurlijk) over Sinterklaas . Wat een gezellige, 

leuke tijd is dit toch. We hebben een inpakkamer 

in de klas dus we leren allerlei formaten 

cadeautjes inpakken en bezorgen, we verkleden 

ons en zingen de sinterklaasliedjes. Ook 

knutselen we een stoomboot en kijken iedere 

dag naar het sinterklaasjournaal. Binnenkort 

gaan we ook nog pepernoten bakken, mogen we 

onze schoen zetten en hebben we een pieten-

gymles! 

Zo tellen we af naar de komst van Sinterklaas op 

school maandag 5 december…… 

ONDERBOUWUNIT
Stamgroep 1 en 2



We hadden een leuke workshop van Kunst 

Educatie Walcheren. We hebben ondervonden 

dat een tekening echt tot leven kan komen. Zo 

kon de rode brandweerwagen ineens rijden op 

onze tafel, water spuiten en geluid maken. Het 

was erg leuk om te doen en te ervaren.

Wist u dat groep 3 al heel goed een tekst kan 

maken, bijvoorbeeld over de herfstvakantie of 

over de intocht van Sinterklaas? Natuurlijk lezen 

we onze teksten aan elkaar voor.

We hebben een aftelkalender en tellen de 

nachtjes af voor het Sinterklaasfeest. Natuurlijk 

volgen we het Sinterklaasjournaal. Wat is het 

weer spannend! Eerst zonk de stoomboot en nu 

zijn alle pakjes verspreid over de hele wereld. 

Gelukkig kunnen we volgen waar onze pakjes 

zijn via het Sinterklaasjournaal. Maar we zagen 

op school ook een zak met een streepjescode….. 

het zag er wel wat anders uit, maar wie weet! We 

wachten het allemaal maar af. Op school werken 

en leren we gewoon verder, maar dan natuurlijk 

wel in het thema van Sinterklaas!

ONDERBOUWUNIT
Groep 3



Bovenbouwunit
Groep 4 t/m 8

Nieuws uit groep 4/5!  

Sinterklaas is weer in het 

land. Wat brengt dat een 

gezelligheid met zich mee! 

De leerlingen van groep 4/5 

zijn er ook helemaal vol van. 

Leuke en grappige verhalen over de intocht 

van Sinterklaas, schoencadeautjes, het maken 

van mooie tekeningen voor Sint en Piet, het 

Sinterklaasjournaal en nog veel meer leuke 

dingen. 

Alle leerlingen hebben een Sinterklaas 

werkboekje gehad. De leerlingen mogen hierin 

werken wanneer ze klaar zijn met werken. Het 

Sinterklaas werkboekje staat vol met puzzels, 

woordzoekers, tekeningen, kleurplaten en 

Sinterklaasverhaaltjes.

Naast alle gezelligheid wordt er ook nog hard 

gewerkt en geleerd in de groep. Zo hebben wij 

gewerkt en geleerd over: vlinders, de groene 

fabriek, katten chippen, de zon, ontbijten op 

school en nog veel meer!

Dat was het voor nu. Tot de 

volgende nieuwsbrief!

Vriendelijke groet,

Juf Ariëlh en meester Wesley



De herdenking 7 november 

De herdenking ging best goed en 

we kregen ook veel complimenten.

Vooraf vond ik het best spannend. 

Ik vond het ook heel spannend toen 

ik een naam moest zeggen. Na de 

herdenking liepen we terug naar 

school en ik was best wel blij voor 

mezelf maar ook wel zielig voor de 

mensen. 

Verder was het een goede herdenking. 

Lindy en Fay mochten de krans dragen. 

Jonathan en Escamillio deden de vlag. 

We zongen met z’n allen het Wilhelmus. 

De directeur Sjouke-Gerrit had ook nog 

een verhaal verteld over de oorlog. Ook 

de wethouder hield een toespraak.  En 

toen was het alweer klaar en liepen we 

weer met z’n allen terug naar de school.

Féline

Sinterklaas

We hadden de de lootjes voor 

Sinterklaas getrokken. We 

moesten allemaal een lootje 

invullen. Vrijdag gingen we de 

lootjes trekken. Natuurlijk mag niemand van 

elkaar weten welke je had getrokken. Op de 

lootjes staat een naam en voor die persoon moet 

je een surprise maken. Een gedicht erbij mag ook. 

 

Jonathan   

Bovenbouwunit
Groep 4 t/m 8



Sinterklaas is weer in het land. Voor 

veel peuters een spannende tijd. In de 

speelzaal verkleden de peuters zich 

als Sint en Piet. We hebben een mooie 

stoomboot die door de peuters een 

gekleurde look heeft gekregen. Leuk om 

het samenwerken van de kinderen te 

zien!

We gaan de boot nog versieren en dan kunnen 

we er mee gaan varen. Natuurlijk gaan we ook 

pepernoten maken en mogen we onze schoen 

zetten. Op 2 december vieren we met alle 

peuters het sinterklaasfeest.

       Groetjes juf Desiree

Peuterwerk 
‘T GROENTJE



Juf Petra

Zoals u misschien heeft gemerkt is juf Petra deze 

weken niet op school geweest. Dat komt omdat 

ze herstellende is van een aantal kwetsuren die 

ze opliep bij een kettingbotsing. 

Ze heeft gescheurde enkelbanden 

en een flinke pijn op haar borst. 

Dat komt door de airbag die 

geactiveerd werd. We wensen 

haar veel sterkte bij het herstel en 

hopen dat ze er snel weer is!



Op vrijdag 25 november zullen 

we bezoek krijgen van twee 

inspecteurs van het onderwijs. 

Ze gaan bij ons kijken naar taal en 

rekenen en naar de kwaliteitszorg 

op school. Daarbij kijken ze even 

in de klassen en praten ze met de 

directeur en de ib-er.

Het bezoek is niet bedoeld om de school te 

beoordelen. Dat werd vroeger wel gedaan. 

Tegenwoordig komt de inspecteur bij een 

stichting kijken (OnzeWIjs in ons geval) en daarna 

bij een paar scholen om te zien of de verhalen 

die ze van het bestuur horen, ook in de praktijk 

terug te vinden zijn. De selectie van die scholen is 

willekeurig. 

We zijn blij met het bezoek 

van de inspecteur, want wie 

weet krijgen we mooie tips of 

complimenten waarmee we 

onze school nòg beter kunnen 

maken.

Bezoek op school



Agenda

22 november
Kruidnoten bakken

IEP voor groep 8

23 november
IEP voor groep 8

24 november
Studiedags

25 november
Bezoek inspectie

Buddytime

28 november
Schoen zetten

30 november
Workshop breakdance

 Groep 1 en 2

5 december 
Viering Sinterklaasfeest

6-9 december
Facultatief oudergesprek

8 december
MR vergadering

9 december
Buddytime

15 december
Nieuwsbrief december


