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AGENDA   nov./dec.
Do. 1 dec.  Schoen zetten 
Ma. 5 dec.  Sinterklaas 
 Kinderen om 12.00 uur vrij 
Di. 6 dec. ColumBus 
Di. 13 dec. KinderRaad 
Di. 20 dec. Kerstwandeling 
Wo. 21 dec. Kerstwandeling 

Ma. 26 dec. t/m Kerstvakantie 
Vr. 6 jan. 
Di. 17 jan. ColumBus 
Vr. 27 jan. Juffenfeest groep 4 
Di. 31 jan.  ColumBus 
 

 
Sinterklaas 
We kunnen het aan de kinderen al goed merken dat de Sint weer in het land is!       
Zijn bezoek aan onze school staat gepland voor volgende week maandag 5 december.  
Het verhaal gaat dat hij met zijn Piet met het vliegtuig gaat komen…  
Of dat allemaal gaat lukken gaan we maandagmorgen zien en beleven! Wanneer u een kijkje 
wilt komen nemen bent u natuurlijk welkom. U kunt dan aan de overkant van de straat op 
de stoep een plekje zoeken. Graag geen auto’s dichtbij de school parkeren.  
We verwachten de aankomst van Sinterklaas en zijn Piet kort na 8.30 uur. 
De gymlessen komen deze ochtend te vervallen. 
 

   
 
IEP 
Er is de afgelopen periode hard gewerkt met o.a. de nieuwe IEP-toetsen. In groep 3 t/m 8 is 
het ‘hart en handen’ gedeelte afgenomen. Dit geeft een beeld van de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen en geeft de leerkrachten handvatten in de benadering, omgang 
en begeleiding van de kinderen.  
In het volgende rapport kunt u daar ook een weergave van zien.  
In januari zal het onderdeel 'hoofd' (taal, rekenen, lezen) volgen.  
Groep 8 start met het onderdeel rekenen al in december. 
 

KinderRaad 
We pakken de draad weer op met de KinderRaad! Door de corona perikelen is dit stil komen 
te liggen. Uit de groepen 5/6, 7 en 8 wordt er 1 klassenvertegenwoordiger gekozen.  



Zij worden door hun klasgenoten gekozen in de vorm van een campagneweek.  
De vertegenwoordigers uit groep 7 en 8 die 1 ½ jaar geleden al zijn gekozen blijven nog een 
jaar zitting nemen in de KinderRaad. Je mag  max. 2 jaar klassenvertegenwoordiger zijn. 
De KinderRaad bijeenkomsten duren maximaal 45 minuten en vinden onder schooltijd 
plaats.  
Zij vergaderen 3 x per jaar met juf Joke en meester Jacco.  
Vooraf inventariseren zij bespreekpunten in hun eigen groep.  
 
Op de agenda staan vaste agendapunten en wisselende onderwerpen.  
Bijvoorbeeld: 
 - Huisvesting (gebouw en speelplein) 
 - Onderwijs inhoudelijk (lesprogramma en activiteiten) 
 - Sociale omgang/burgerschap (het omgaan met elkaar en het waarborgen van een goede  
   werksfeer binnen en buiten) 
 - Buitenschoolse en schoolse activiteiten 
 - Bestemming ‘maandaggelden’ 
 - Regels/afspraken 
 - Tips/ideeën 
 
Na afloop wordt er een verslag gemaakt. Dit gaat naar de klassen en het team. 
De actiepunten worden ook opgenomen in een nieuwsbrief. 
 
Zo maken de kinderen op een speelse manier kennis met het democratisch proces. 
We laten de kinderen merken dat zij gehoord worden en dat hun mening en visie meetellen. 
 

    

    
 

Wetenswaardigheden 
 

• De speelgoedbeurs heeft € 461,00 opgeleverd! We gaan dit besteden aan 
buitenspelmaterialen voor de kinderen.  
Dank aan de ouders die dit zo mooi hebben georganiseerd! 
 

• De kinderen van groep 7 en 8 hebben woensdag 16 dec. het Rijksmuseum bezocht. 
Onder leiding van een gids hebben ze kennisgemaakt met van de Gouden Eeuw. 
Het was best een lange busreis, maar het was zeker de moeite waard! 

 

• De kinderen van groep 7/8 hebben een gastles gehad van het Waterschap en zijn 
vervolgens op bezoek geweest bij de rioolzuivering in Ritthem. Erg leerzaam! 

 



• De kinderen van groep 7 zijn ook nog op bezoek geweest op het gemeentehuis in 
Domburg. Daar speelden zij het Democracity spel als echte raadsleden in de raadzaal. 
Ze leerden om te overleggen, te overtuigen, samen te werken, keuzes te maken én 
deze te verwoorden! 

 

• De opgave voor de sfeervolle kerstwandeling, die langs verschillende taferelen van 
het kerstverhaal loopt, kan nog tot uiterlijk vrijdag a.s.  
In de bijlage het opgave formulier, mocht u het niet meer bij de hand hebben. 
 

• Bij terugkomst op school is er een “warme” ontvangst op het schoolplein. 
Muziekvereniging EMM zorgt voor mooie kerstmuziek.  
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen bij die  “warme” ontvangst.  
Dat betreft het klaarzetten van het drinken e.d.  
Het zou fijn zijn wanneer u één van de avonden kunt helpen! 
U kunt zich aanmelden als antwoord op deze nieuwsbrief.  
Geef dan gelijk aan op welke avond u wilt helpen. (di. 20 dec of wo. 21 dec.) 
 

• Om de school op “te lichten” op deze 2 avonden zijn we op zoek naar lege glazen 
potjes om waxinelichtjes in te doen. Wanneer u deze hebt wilt u ze dan meegeven 
aan uw kind(eren)?  

 
 

             
            Hartelijke groet, 
            namens het team, 
            Jacco Onderdijk. 
 

 

 


