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Dag allemaal, 
 

Wat een spannende weken! Sinterklaas en de Pieten zijn weer in het 

land en dat leidt direct tot allerlei onverwachte gebeurtenissen. 

Vreemde schoenen in huis, speelgoedboekjes waar in geknipt is…. 

Wat er allemaal precies gebeurt weten we niet maar de kinderen 

worden er knap onrustig van! De hal is wederom prachtig in Sint-

sferen gehuld, er is zelfs een heus paard gesignaleerd in de school! 

Alle kinderen en teamleden zijn druk bezig met de voorbereidingen 

op een hopelijk prachtig bezoek op 5 december.  

 

Technisch lezen 
 

De afgelopen weken hebben alle teamleden een online cursus 

gevolgd over de nieuwste inzichten op het gebied van technisch 

lees-onderwijs. Het gaat dan vooral over het aanleren van de juiste 

leesstrategie, het stimuleren van het leesplezier en het op peil 

brengen van het leestempo bij kinderen. Met deze vernieuwde 

inzichten passen we onze leesaanpak op school aan. Tijdens 

teamvergaderingen maken we gezamenlijk afspraken over welke 

veranderingen we willen doorvoeren. Daarnaast gaan we op zoek 

naar een nieuwe methode voor leesonderwijs in groep 3 en een 

aanvullende leesmethode voor groep 4.  
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Nieuw MR-lid 
 
Tijdens de Jaarvergadering van 18 oktober jl., hebben wij een 

verzoek voor een nieuw MR-lid gedaan. Langs deze weg wil ik u 

graag medelen dat Fant de Kanter, vader van Marinus (gr. 4) en 

Klaas (gr.2) zich heeft aangemeld als nieuw lid. We zijn erg blij met 

Fant en wensen hem veel plezier en succes in de 

Medezeggenschapsraad.   

 

Sinterklaasviering 
 
Woensdag 5 december hopen we Sinterklaas en zijn Pieten op 

de Overhael te mogen verwelkomen. Tijdens deze feestelijke 

ochtend zijn ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden van 

harte welkom. Eventueel jongere broertjes en zusjes zijn tot 9:30 

uur hierbij ook van harte uitgenodigd.  

 

Kerstknutselmiddag 
 
Dinsdag 11 december organiseren we de traditionele 

kerstknutselmiddag. Gelukkig heeft een groot aantal ouders zich 

opgegeven om ons hierbij te helpen, waarvoor hartelijk dank. 

Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  

 

Kerstmusical 
 
Woensdag 19 december organiseren we de uitvoering van de 

Kerstmusical. Alle kinderen van de school spelen hierin mee, de 

hoofdrollen echter worden gespeeld door de leerlingen van groep 5-

6. De uitvoering vindt plaats in de kerk. Om alle belangstellenden de 

mogelijkheid te geven de voorstelling bij te wonen, voeren we de 

musical twee keer op: om 15:00 en om 19:00 uur. Alle kinderen van 

groep 1-8 zijn hierbij aanwezig. Binnenkort ontvangt u een formulier 

waarop u kunt aangeven wanneer en met hoeveel personen u denkt 

de voorstelling bij te wonen.  



 

 

Op donderdag 20 december beginnen we een uurtje later, om 

9:45 uur. 

 

Kerstlunch 
 
Vrijdag 21 december is er onze traditionele kerstlunch in de 

kerk. Binnenkort ontvangt u van de Ouderraad een formulier waarop 

u kunt aangeven wat u wilt bakken/maken voor de kerstlunch. Om 

ervoor te zorgen dat we niet teveel lekkernijen krijgen, verzoeken we 

u vriendelijk om ongeveer 15 stuks te maken. We verheugen ons er 

nu al op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KWINK van de week gaat over samenwerken:  “ Verplaats je in 

een ander” 

 

Agenda 
 

29 november   schoolschaatsen groep 7-8 (1) 

5 december    Sintviering in alle groepen.( tot 

12:30 uur) 

6 december    schoolschaatsen groep 7-8 (2) 

11 december   Kerstknutselmiddag 

13 december   schoolschaatsen groep 7-8 (3) 



 

19 december   opvoering Kerstmusical groep 1-8 

20 december   Dag van de hulpvaardigheid 

20 december   schoolschaatsen groep 7-8 (4) 

21 december   kerstlunch in de kerk, school uit om 

13:15 uur (continu-rooster) 

24 december-4 januari  Kerstvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


