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Dag allemaal, 
 

En dan is het zomaar november… In alle groepen wordt er aan de 

lampion gewerkt en liedjes worden geoefend. De voorbereidingen 

voor het Sinterklaasfeest zijn al begonnen en groep 5-6 verheugt 

zich alweer op de Kerstmusical. Deze periode zit weer bomvol 

gezamenlijke activiteiten en vieringen, voor je het weet is het jaar 

voorbij… Deze week ontvangt u ook een uitnodiging voor de 

rapportgesprekken. Zoals ieder jaar, ligt het accent bij het eerste 

rapport vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vrijdag 22 

november krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. De 

onderbouw werkt aan het thema “de boswachter” en groep 5-8 werkt 

aan een periode van geschiedenis. 

  

Inval 
 
De komende weken zijn er diverse momenten waarop teamleden 

afwezig zijn in verband met scholing. Het kan dan zomaar 

gebeuren dat u een “vreemd gezicht” ziet voor de klas. Het bestuur, 

de ISOB, heeft een aantal leerkrachten in een vaste invalpool 

aangesteld, die de scholen kunnen inzetten tijdens de afwezigheid 

van teamleden. Zo hoeven we minder een beroep te doen op onze 

eigen teamleden en vermijden we werkdrukverhoging.  

 

Mindset 
 
Ook de lessen rondom het thema Mindset komen regelmatig 

terug op het rooster. In alle groepen praten we dan over leerkuilen, 

doorzetten en helpende gedachten. We zien dat dit de kinderen helpt 

bij het aangaan van uitdagingen en problemen. Prachtig om te zien!  
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Theaterdans 
 
Sinds twee weken wordt er in de kerk op maandagmiddag 

theaterdans gegeven aan een groep enthousiaste leerlingen van 

groep 3-4. Zij werken toe naar een uitvoering voor alle ouders. 

Vriendelijk verzoek aan alle ouders: de laatste 5 minuutjes van 

de les zet de docent de deur in de hal open, zodat u even kunt 

kijken naar de kinderen. Als de deur dicht is, gelieve in de hal te 

wachten. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
KWINK van de week 
 
De komende twee weken staat het thema: “Ik kan goede keuzes 

maken als ik samenwerk” centraal.  

 

Belangrijke data 

 

  

4 november OR vergadering 

5 november theaterdans groep 3-4 (les 3) 

6 november school is open 

7 november Schoolschaatsen groep 5-6 (les 2) 

11 november Sint Maarten 

14 november Schoolschaatsen groep 5-6 (les 3) 

15 november inloopmiddag alle groepen, tussen 

14:45 en 15:15 uur. 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


