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Beste ouders/verzorgers,  
 

Algemeen  

Terugkoppeling Weekslot-gesprek 
Vanmorgen was er een prettig gesprek met ca 20 ouders over het weekslot. We wisselden met 
elkaar van gedachten over de waarden van het weekslot en ouders dachten creatief mee over de 
invulling ervan. Ook kreeg ik reacties via de mail van ouders die er vanmorgen niet bij konden zijn. Ik 
ben blij met deze input. Er zal een verslag van het gesprek worden gemaakt dat na de herfstvakantie 
naar ouders wordt gemaild.  

 
Afscheid Nanda 
Zoals al eerder aangekondigd in de mail aan de ouders, nemen de kinderen op woensdag 31 oktober 
afscheid van Nanda in het buitentheater van 14.30 tot 15.00u. Aansluitend kunnen ook de ouders 
Nanda gedag zeggen op de boerderij. 
Donderdag 1 november start Adriaan van Rees op de kinderboerderij. We zijn blij met zijn komst en 
wensen hem veel plezier op deze plek. 
 
KOM-gesprekken 
In de week van maandag 12 november zijn de KOM-gesprekken voor de groepen 1 t/m 7. 
We gaan deze gesprekken plannen via PARRO. Na de herfstvakantie volgt meer informatie hierover. 
 
Reminder: vrijdag 30 november is de eerstvolgende teamstudiedag gepland.  
(dit wijkt dus af van de datum die op de jaarkalender wordt genoemd) 

 

De groepen 1/2   
Wouter kabouter 
Na de vakantie beginnen we met een nieuw project, Wouter kabouter, een project vooral gericht op 
natuur en techniek. Als onderdeel daarvan hebben we dinsdag 6 november het kabouterpad, 
waarbij we langs allerlei activiteiten lopen die te maken hebben met de kabouterwereld.  
De kinderen mogen dan verkleed als kabouter naar school komen. Mocht het heel slecht weer 
worden die dag, dan verplaatsen we het naar donderdag 8 november. Dit laten we dan op maandag 
5 oktober weten.  
Op deze dag hebben we veel ouderhulp nodig voor het begeleiden bij de verschillende activiteiten. 
De bovenbouwkinderen uit groep 8 helpen ook mee door een groepje kinderen te begeleiden. 
 
Sint Maarten 
Thema: Verbondenheid met de natuur. Hoe verdelen wij wat de aarde voortbrengt in de zin van 
voedsel of eerlijk delen en zorg dragen voor elkaar. Een lichtje voor de donkere tijd die komen gaat. 
(midwinterviering). Wij maken in de klas dus een lampion waarbij we de kinderen zelf laten kiezen 
voor wie ze die lampion willen maken, met daarbij de gedachte: wie kun jij blij maken met een 
lampion en denk je dat die nodig zal hebben. 
Wij koppelen het Sint Maartenfeest ook aan de actie schoenmaatje. De kinderen kunnen thuis een 
schoenendoos versieren en vullen en dan meenemen naar school.  
 
Sinterklaas voorpret 
En dan komt op 17 november Sinterklaas weer in ons land aan. De week daarna gaan we dan ook 
over Sinterklaas werken met als thema de manege. Eind november brengen we een bezoekje aan 
manege The Paddock, waarbij we Amerigo mogen bekijken en aaien! 

  



Maandinfo november 

2 

De groepen 3/4   
Sint Maarten 
Vrijdag 9 november gaan wij pompoenen uithollen voor Sint Maarten. Dit doen we meteen om 8:45 
tot ca 10:30 (behalve de groep van Madelon/Carolien, zij zullen starten na gym, om 9.30 uur). 
Willen jullie die dag aan je kind het volgende meegeven?  
- een pompoen (liefst een eetbare)  
- een mesje 
- een lepel en  
- een appelboor 
Alles graag voorzien van de eigen naam.  
Mocht u deze ochtend willen helpen bij het uithollen van de pompoenen, schrijft u zich dan in op de 
intekenlijst bij de groep van uw kind.  
 
Wie wil er helpen bij het maken van pompoensoep? 
Op deze ochtend (9 november) zal er heerlijke pompoensoep worden gemaakt. We hebben hulp 
nodig van ongeveer 4 ouders. Wie zou er willen helpen bij het maken van de soep (tussen 8.45-10.30 
uur)? Stuur dan een mailtje naar Roos (r.dhaens@wpkeesboeke.nl). Hartelijk dank alvast! 
 
Actie schoenendoos 
In november krijgen de kinderen weer een foldertje mee voor de Actie Schoenendoos. Mocht u mee 
willen doen aan deze actie, dan kunt u thuis met uw kind een schoenendoos versieren vullen en 
deze inleveren op school. 
 
Sinterklaas 
In de week van 19 november worden er in de groepen 3/4 lootjes getrokken. Uw kind maakt voor 
het kind dat het heeft getrokken een cadeautje. In de brief die u daar nog over ontvangt staat 
alles exact beschreven. Op woensdag 5 december vieren we met de zelfgemaakte cadeautjes 
Sinterklaas op school. 
 

De groepen 5/6  
Kamp 
Donderdag 1 en vrijdag 2 november zijn alle kinderen van 5/6 op kamp. 
Alle informatie is via de mail verstrekt. We hebben er zin in! 
 
De dag van respect 
Dinsdag 6 november komt er een gastspreker, die met vijf kinderen van elke groep 5/6 komt 
vertellen over respect. Die vijf kinderen zullen in de eigen groep een presentatie geven. 
 
Sint Maarten 
Vrijdag 9 november gaan wij pompoenen uithollen voor Sint Maarten. Dit doen we meteen om 8:45 
tot ca 10:30. 
Willen jullie die dag aan je kind het volgende meegeven?  
- een pompoen (liefst een eetbare) 
- een mesje  
- een lepel en  
- een appelboor 
Alles graag voorzien van de eigen naam.  
In 5/6 willen wij hier graag ouderhulp bij: liefst 5 ouders per groep. 
De hulpouders vragen wij om een groot scherp mes mee te nemen om de kapjes af te snijden. 
 
Actie schoenendoos 
In november krijgen de kinderen weer een foldertje mee voor de Actie Schoenendoos. 
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In 5/6 versieren we deze dozen in het atelier. Graag na kamp een schoenendoos meegeven aan je 
kind. Wij zullen de kinderen vragen de benodigde spullen mee te nemen. In het atelier worden deze 
dan verdeeld over de versierde dozen. 
 

De groepen 7/8  
Actie Schoendoos 
Ook in de bovenbouw staat in week 45 de schoenendoos actie op het programma. Direct na de 
herfstvakantie gaat de begeleidende mail uit naar alle ouders/verzorgers en krijgen de werkers de 
brief mee die  bij deze actie hoort. Hierin staat precies vermeld hoe de actie in de bovenbouw 
invulling krijgt. 
 
Onderzoek/werkstuk 
Ook starten we deze week (45) met het maken van een eigen onderzoek/werkstuk. Om goed te 
kunnen starten is het van belang dat alle werkers de spullen (boeken, folders, tijdschriften) 
meenemen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun onderzoek. In  totaal werken de 
kinderen twee weken aan dit onderzoek.  
 
In week 47 is het "De week van de Mediawijsheid". De kinderen gaan dagelijks aan de slag met het 
thema "Mediawijsheid".  Na een week krijgen de kinderen te horen wie zich Mediamaster mag 
noemen.   
 

  
Geniet allemaal van een fijne herfstvakantie.  
We zien iedereen graag op maandag 29 oktober weer terug op de Werkplaats. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deze Maandinformatie is terug te vinden op de website bij Groepen onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u als u op de datum klikt de 
relevante informatie van die dag vindt.  

 


