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1. Open podium 

Afgelopen woensdagochtend was het eerste 

Open Podium in de gymzaal. Wat leuk dat er 

zoveel ouders, opa’s en oma’s aanwezig 

waren. We hebben kunnen genieten van 

diverse optredens zoals: dans, zang, toneel en 

een muziekstuk.   

2. Workshops groepen 5 t/m 8 

Vandaag, op vrijdagmiddag, waren de eerste 

groep doorbrekende workshops voor groep 5 

en 6 en voor groep 7 en 8. We hebben een 

gevarieerd aanbod van workshops. 

 skate-clinic voor beginners en 

gevorderden 

 moestuinbakken maken 

 zangworkshop 

 schilderen 

 fotografieworkshop 

 dansworkshop 

 bootcamp 

 tekenen 

 figuurzagen 

 techniek 

Een aantal ouders helpt bij het begeleiden van 

een groepje kinderen begeleiden op 

vrijdagmiddag. Wij zijn hier super blij mee! De 

eerste middag was zeer geslaagd!  

 

3. Nieuw thema Hemel en Aarde 

De komende periode werken we aan een 

nieuw thema binnen onze methode voor 

catechese met als thema ‘Gast’. In de bijlage 

bij de nieuwsbrief een informatiebrief voor u 

als ouder. 

 

 



 

4. Sint en kerst: hulpouders gevraagd bij het 

versieren. 

Voor het versieren van Sint op school hebben 

we voldoende ouders! Hartelijk dan voor de 

opgave hiervoor. Het versieren is op maandag 

19 november om 19.00 uur op school.  

Voor de Kerst zijn we op ook op zoek naar 

ouders die met ons mee willen denken over 

de versiering in de school en de activiteit voor 

ouders. Op donderdagavond 15 november 

willen we hier over brainstormen. Als u mee 

wilt denken/doen dan kunt u dit laten weten 

aan Sandra van de Kolk 

sandra@vandekolk.net of aan Wendy Velders 

wendy_velders@hotmail.com  

 

5. Vragenlijsten Q-feedback over onze 

school! 

Afgelopen maandag 5 november heeft u een 

mail ontvangen vanuit Q-feedback met het 

verzoek tot het invullen van een vragenlijst 

over onze school. 21 % van alle ouders heeft 

de lijst al ingevuld. Voor een betrouwbare 

uitslag is het van belang dat we een hogere 

respons hebben. Mocht u de vragenlijst nog 

niet hebben ingevuld dan zal u maandag een 

reminder ontvangen via de mail. 

Wij willen u vragen om dit voor ons te doen! 

De vragen gaan over onze school en geven ons 

input voor verbetering!  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

6. Thema de slak in groep 4 deel 1 

In groep 4 hebben we gewerkt aan een project 

van NME(Natuur en Milieu Educatie). Dit ging 

over de slak. In de klas hadden we 2 bakken. 

Deze moesten de kinderen zelf gaan inrichten 

voor de slakken. Maar wat heeft een slak nou 

allemaal nodig om tijdelijk fijn te kunnen 

wonen in de klas ? We gingen op onderzoek 

buiten, zagen filmpjes en we zochten veel op 

in boeken.  

 

Vervolgens werden de 2 bakken ingericht en 

nam Chayenne sla mee, veel kinderen blaadjes 

en de juf dagelijks een stukje appel want dat 

vonden de slakken lekker om te eten. Verder 

leerden we dat een plantenspuit ook handig 

was om de bakken een beetje vochtig te 

houden. Vervolgens nam Ruben er eentje mee 

en kregen de slakken dagelijks een douche. 

Vervolgens maakten de kinderen collages over 

de slak. Deze werden later gepresenteerd aan 

de klas zodat we van elkaar nog meer te 

weten kwamen over de slakken. Zo leerden 

we over de snelheid en het huisje van de slak 

en dat hij maar 1 voet heeft. Zijn linker en 

rechtervoet zijn een! Maar ook dat een slak 

mannetje en vrouwtje tegelijk is. Ook weten 

we dat zijn ogen op steeltjes zitten en ze veel 

eitjes kunnen leggen. En zelfs een babyslakje 

al een huisje heeft. We hadden er zelfs een 

paar gevonden buiten. De collages van de 

kinderen zijn op de gang te bewonderen. De 

slakken krijgen volgende week hun vrijheid 

terug. Mogelijk gaan ze op zoek naar een tuin 

in de buurt……waar ze naast overlast door het 

eten van mooie planten ook nuttig zijn want 

ze ruimen ook rottende planten op.  
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Slakkenrace en toets in groep 4 (deel 2) 

De afronding van het thema de slak kwam in 

zicht en de kinderen moesten een gedicht 

lezen, tekeningen erbij maken en vervolgens 

opdrachten maken over wat we geleerd 

hebben. Wat deden ze dit supergoed. 

De afsluiting was een echte slakkenrace om 

het slijmspoor van de slak te kunnen zien. Wat 

hebben we gelachen met elkaar. De kinderen 

zetten de slakken voorzichtig klaar waarbij ze  

naar de finish werden gelokt met sla en appel. 

Ook waren er scheidsrechters om de slakken 

die buiten het parcours kwamen terug te 

zetten. Sommige slakken hadden meer zin om 

te knuffelen wat grote hilariteit gaf bij de 

groep en de juf. De beloning was een lekkere 

appel waarbij de kinderen goed konden zien 



 

hoe slakken eten. Het was mooi om te zien 

hoe kinderen met veel plezier kunnen leren!  

 

 

 

 

 

 



 

7. Overblijfactiviteiten 

Met ingang van dit schooljaar bieden we 

tijdens het overblijven activiteiten aan voor 

kinderen. Met veel plezier zijn de kinderen 

sportief en creatief bezig tussen de middag!  

 

8. Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief de factuur 

voor de ouderbijdrage van dit schooljaar. De 

ouderbijdrage is afgelopen dinsdag tijdens de 

jaarvergadering vastgesteld op € 40,- per kind. 

Dit is hetzelfde bedrag als afgelopen 

schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dierenarts op bezoek in de 

kleutergroepen 

Vandaag kwam dierenarts Mirjam op bezoek 

in de groepen 1 / 2. Zij had een zieke zeehond 

( knuffel) meegenomen. Deze zeehond kwam 

uit het Dolfinarium. Hij had een balletje 

ingeslikt. In de klas werd hij geopereerd. 

Gelukkig kon de dierenarts samen met haar 

assistent het balletje uit de darmen van de 

zeehond halen. De buik van de zeehond werd 

op het laatst weer goed gehecht. Uw kind kan 

u thuis vast meer vertellen over dit 

interessante bezoek. Dierenarts Mirjam 

bedankt dat je ons dit allemaal hebt laten 

zien! 

 

 

 


