
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Fijn om iedereen weer te zien vandaag. Juf Amanda en juf Iris zijn allebei 

weer terug van hun zwangerschapsverlof, hoera! De komende periode tot 

aan de kerstvakantie vliegt altijd voorbij. We beginnen deze week al 

voorzichtig met de lampionnen, groep 5-6 is begonnen met het lezen van 

de kerstmusical. De feestdagen volgen elkaar zo razendsnel op. Laten we 

hopen dat de coronabesmettingcijfers niet al te hard stijgen en we de  

komende maanden alle festiviteiten samen met u kunnen vieren! 

 

Schoolschaatsen 

 
Volgende week donderdag starten de schoolschaatslessen van groep 

5-6. Vier weken lang krijgen de kinderen les van schaatsschool In Balans 

(dankzij u, via de Ouderraad). Vanaf donderdag 2 december is dan groep 

7-8 4 weken aan de beurt. Fijn als u ervoor zorgt dat de kinderen 

handschoenen en een muts meenemen, naast de (geslepen) schaatsen 

natuurlijk. Ook zijn we afhankelijk van (groot) ouders voor het vervoer naar 

en van de Ijsbaan de Meent. Opgeven kan bij de leerkracht! Alvast heel 

hartelijk dank voor uw hulp. Nu maar hopen op een koude winter…. 

 

Oproepje groep 1-2 

 
Groep 1-2 is op zoek naar complete puzzels die u niet meer gebruikt. We 

zoeken puzzels van 25 stukjes tot puzzels van 125 stukjes.. De 

kinderen van groep 1-2 puzzelen graag en willen ook thuis puzzelen. Op 

school kunnen ze dan puzzels ruilen zodat er meer variatie is. Het zou fijn 

zijn als we in de ruilboekenkast ook plank met ruilpuzzels kunnen 

aanleggen. Tevens kunt u natuurlijk altijd leuke leesboeken inleveren voor 

de boekenruilkast. 
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Schoolapp 

 
Er gaat de laatste tijd iets mis met de push notificaties van de Schoolapp. 

Mocht u deze pushnotificaties niet meer ontvangen, dan kunt u een mail 

sturen naar support@schoolsunited.eu. Zij kunnen het dan per mobiele 

telefoon aanpassen.  

 

Ouderavond executieve functies 

 
Op maandagavond 8 november organiseren wij samen met de 

OnderwijsBegeleidingsDienst (OBD) een informatieavond voor ouders 

van kinderen in groep 1-4 rondom het thema executieve functies. 

Executieve functies zijn hersenprocessen die ervoor zorgen dat je jezelf 

kunt sturen. Denk hierbij aan: onder controle houden, impulsen beheersen, 

ergens je aandacht bijhouden en onthouden wat je gaat doen. Het 

stimuleren van de executieve functies bij kinderen op jonge leeftijd kan een 

belangrijke rol spelen bij het verdere schoolsucces van uw kind. Tijdens 

deze avond krijgt u informatie over de breinontwikkeling en de werking van 

executieve functies bij jonge kinderen en ontvangt practische tips en tricks 

over hoe u thuis ook de executieve functies kunt stimuleren. De avond 

wordt verzorgd door Susanne Hoogland van de OBD. Ook zal juf Marieke 

vertellen op welke wijze zij hier in groep 1-2 aandacht aan besteedt. Uw 

aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Binnenkort ontvangt u een strookje 

waarop u kunt aangeven of u hierbij aanwezig wilt zijn. U bent ook van 

harte uitgenodigd om geinteresseerden uit uw omgeving mee te 

nemen! 

 

Belangrijke data 

 
25 oktober   OR-vergadering 

4 november   Schoolschaatsen groep 5-6, les 1  

5 november   start Schooljudo, les 1 

8 november   Ouderavond executieve functies, start 19:30 

uur     

11 november   Schoolschaatsen groep 5-6, les 2  

    11:15 uur samen zingen in de kerk 
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12 november   Schooljudo les 2 

15-18 november  rapportgesprekken 

18 november   Schoolschaatsen groep 5-6, les 3  

19 november   Schooljudo les 3 

    Rapport mee 

22 november   OR-vergadering 

23 november   laatste les zingen groep 6,7,8 

25 november   schoolschaatsen groep 5-6, les 4 

26 november   Schooljudo les 4 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


