
   

Nieuwsbrief 6, maandag 21 november 2016 
 
Agenda 

Donderdag 24 nov Kijkochtend voor nieuwe ouders 9:15 – 11:00 

28 en 29 nov. Adviesgesprekken VO voor groep 8 Volgens uitnodiging 
Donderdag 1 dec Pietenochtend voor de onderbouw  

Maandag 5 dec Sinterklaasviering Gewone schooltijden 

 
ALLERGIE-OUDER 
Suzanne Stroo (moeder van Ise en Emi) regelt de traktaties voor de kinderen met een allergie tijdens 
feesten die op school gezamenlijk worden gevierd zoals Sinterklaas, Kerst en het eindfeest. Van de 
meeste kinderen zijn wij op de hoogte van hun allergie. Mocht u dit van uw kind nog niet hebben 
doorgegeven aan de groepsleerkracht, dan kunt u dat alsnog doen of even een mailtje sturen naar 
suzanne.stroo@quicknet.nl 
 
HULPOUDERS 
We zijn blij met de hulpouders die zich hebben opgegeven om te wassen en we zijn nog op zoek naar 
bibliotheekouders. Aanmelden bij Eva, onze conciërge via eva.vanwilligen@isobscholen.nl 
 
ENQUETE VERKEERSSITUATIE:  
Beste ouders, 
Denken jullie nog aan het invullen van de enquête over verkeersveiligheid? 
Namens de verkeersouders alvast bedankt!! 
https://nl.surveymonkey.com/r/H7SB8QF  
 
UIT DE GROEPEN 1-2 
De Sterren zijn uitgegriezeld en bij de zonnen zijn alle herfstspullen na de presentatie opgeruimd. We 
hebben het nu over Sinterklaas, de stoomboot en het Pietenhuis. We knutselen stoomboten en 
bouwen een pakjeskamer. Als er ouders zijn die willen helpen met knutselen of zin hebben om een 
keer pepernoten te bakken met een groepje kinderen, graag even contact opnemen een van de 
leerkrachten. 
Op 1 december organiseren de groepen 7/8 voor ons de Pietenochtend. 
 
UIT GROEP 4 
Hello everybody. Zoals iedereen kon horen en zien tijdens de presentatie van vorige week, leeft het 
thema Amerika volop in de groep. Van Disney naar Hollywood en van cowboys naar fastfood. 
Afgelopen donderdag hadden we een heuse Skype-sessie met Carsten (de vader van Luca), die op dat 
moment in San Fransisco was. De kinderen hadden van te voren vragen bedacht en zo leren we 
steeds meer over het leven in Amerika. 
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De komende weken gaan we ons verder verdiepen in Amerika. De kinderen hebben verschillende 
onderwerpen uitgekozen om een studie over te maken. Ouders die een keer willen en kunnen 
assisteren bij het maken van een studie zijn van harte welkom. En natuurlijk staan veel 
rekensommen, taalspelletjes en muzieklessen de komende twee weken in het teken van de Sint. 
 
UIT GROEP 5/6A 
De feestmaanden zijn begonnen! Wat waren de lampionnen mooi geworden! Nu al weer bezig voor 
de Sint. Er staat weer heel veel op de nieuwe brevettenlijsten, van tafels tot topo  (welke route 
neemt Sint Nicolaas van Madrid naar Nederland?) en van koken tot knutselen. We kunnen gerust wat 
hulp gebruiken zo nu en dan. 
Tussendoor zijn de kinderen aan het breien en weven. Ze zijn begonnen met een eigen grafiek te 
maken over hun tempotoets van de tafels. Kortom; veel werk, veel gezelligheid!  
 
UIT GROEP 5/6B 
Vandaag heeft Sybren (vader van Alba) bij ons in de klas gefilmd. We namen de mannequin challange 
op. Dan moet je doodstil staan net alsof je een paspop bent. Het resultaat is heel mooi geworden. De 
ouders van onze klas, krijgen hem volgende week met een beveiligde link toegestuurd. Verder gaat 
ook onze groep vrijdagmiddag 25 november knutselen voor de Sint. We zouden het fijn vinden als er 
een paar ouders willen helpen. 
 
UIT DE GROEPEN 7/8 
Sinterklaas is er al weer, maar we willen toch nog even benoemen dat we op 10 november heel 
gezellig met z'n allen in de speelzaal naar elkaars lampions hebben gekeken en per groep een liedje 
hebben gezongen. Er waren weer prachtige lampions gemaakt.  De presentatie van afgelopen 
donderdag was ook voor onze groep de afsluiting van het thema afval. Na de presentatie hebben 
Thomas, Samuel, Horatio, Hessel, Steven, Ties, Pablo en Jonatan meegedaan aan het schaaktoernooi 
van Heiloo. Ze hebben flink hun best gedaan! Toch waren andere scholen een tikje sterker en 
eindigden we op de 14de en 15de plek. We gaan nu de feestmaand in en zullen er samen een 
gezellige tijd van maken. Vrijdagmiddag 25 november gaan we met de groepen 5/6 en 7/8 knutselen 
voor het Sinterklaasfeest. Alle kinderen hebben een creatieve activiteit gekozen en als u het leuk 
vindt om in een van de klassen te komen helpen kunt u het ons even laten weten. We zouden het fijn 
vinden om bij deze knutselmiddag wat hulp te hebben. Vrijdag hebben de kinderen uit onze groep 
geschaatst voor water in Malawi. Een uur lang reden de kinderen fanatiek rondjes, met rode wangen 
tot gevolg. Aan de inwendige mens werd ook gedacht; Larysia stond aan de kant klaar met een grote 
bak pepernoten, dat was niet verkeerd! Met elkaar hebben we vast een mooi bedrag bij elkaar 
geschaatst, zodat er in Malawi nieuwe putten gemaakt kunnen worden. 
 


