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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben echter gemerkt dat het voor iedereen prettig is als 
bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht. 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u via de mail een 
brief met de informatie die van belang kan zijn voor de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website 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. 
 

Algemeen 
Weekslot 
Vrijdag 4 november is het weekslot van de groepen van Nicky, Jennifer/Isa, 
Laura/Jikke en Trudy/Anneke. 
Vrijdag 18 november is het weekslot van de groepen van Sanne, Maarten, Ingrid 
en Caroline/Eegje. 
Vrijdag 25 november is het weekslot van de groepen van Margot/Freek, 
Joyce/Karen, Anne en Anneke/Gisella, 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet 
onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur in de zaal. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel moeten 
we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. 
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt. 
Actie ‘schoenendoos’ 
We starten deze week met onze jaarlijkse actie ‘schoenendoos’, zie bijgaande brief. 
De dozen moeten uiterlijk 11 november ingeleverd zijn. 
St.Maarten 
Vrijdag 11 november is de viering van St.Maarten op school. 
KOM-gesprekken 
Dinsdag 15 november en donderdag 17 november zijn de gesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7. 
De groepen 3 t/m 7 hebben KOM-gesprekken(Kind Ouder Medewerker), deze 
eerste KOM-gesprekken van het schooljaar gaan aan de hand van de formulieren 
die werkers, ouders en medewerkers invullen. 
De groepen 1/2 hebben oudergesprekken zonder de werkers. De medewerkers van 
de groepen 1/2 schrijven een verslag voor de ouders 
 
Vrijdag 4 november krijgen de ouders van de werkers van de groepen 3 t/m 7 de 
formulieren die ingevuld moeten worden voor dit gesprek.  
De ouders van de groepen 1/2 krijgen deze dag het formulier waarop ze hun 
voorkeurstijd kunnen aangeven 
Sinterklaas 
In november wordt in alle groepen de lootjes getrokken worden voor de Sinterklaas 
viering. De informatie daarover ontvangt u van de groepsmedewerker. 
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De groepen 1/2  
Koffieochtenden 
In de week van maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november zijn de koffieochtenden. 
U kunt dan onder het genot van een kopje koffie of thee een spelletje doen met uw 

kind en een praatje maken met de andere ouders. 
Maandag 31 oktober: Caroline/Eegje 
Dinsdag 1 november: Heidi/Anita en en Trudy/Anneke v Gr 
Woensdag 2 november:  Monique/Wilma 
Vrijdag 4 november: Anneke U/Gissela  
Voorstelling 
Donderdag 3 november hebben we een voorstelling van Kunst Centraal in de zaal 
van het VO. 
Deze voorstelling is gebaseerd op de prentenboeken van Ted van Lieshout en Philip 
Hopman over Boer Boris.  
St. Maarten 
Voorafgaand aan St.Maarten is er donderdag een poppenkast voor alle groepen, 
gespeeld door Anneke U. Ook  maken we  voorafgaand aan deze dag een 
lichtpotje, een lichtje voor de donkere dagen. 

We maken dus geen lampion om mee te lopen. 

Vrijdag 11 november vieren we St Maarten .  
Op de dag zelf vertellen we het verhaal van St Maarten en zingen we de liedjes. We 
hollen met de kleuters één pompoen uit voor de hele groep. De kleuters hoeven 
geen pompoen mee te nemen. 

De groepen 3/4  
St.Maarten 
Voor ons is Sint Maarten een belangrijke viering die gaat over met elkaar delen en 
over de opbrengst van de oogst. We vieren het in de groepen met het maken van 
een lampion van een pompoen, we zingen liedjes en we vertellen het verhaal. Aan 
het einde van de dag sluiten we gezamenlijk af met een poppenkast voorstelling.  

Doordat er op vrijdag 11 november een voorstelling is, is het maken van de lampion 
verdeeld over de donderdag en de vrijdag. 

De groepen van Madelon/Caroline, Anne, Ingrid en Roos/Robyn maken op 
donderdag de lampion. De groep van Laura/Jikke holt op vrijdag de pompoen uit. 

Willen jullie de kinderen donderdag 10 november het volgende meegeven: 

 Een eetbare pompoen 

 Een lepel om uit te hollen 

 Appelboor, mesje (niet te scherp) 

 Een dun plankje om op te werken 

Waxinelichtjes en touw hebben wij in de groep. 
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De groepen 5/6 
De Westbroekse Zodden 
Alle groepen gaan hier via Kunst Centraal  op bezoek, informatie krijgt u via de 
groepsmedewerker. 
Kamp 
Maandag 7 november en dinsdag 8 november zijn de groepen 5/6 op kamp. 
St.Maarten 
Vrijdag 11 november vieren wij St. Maarten. 
De herfst heeft nu zijn intrede gedaan. In deze tijd vieren we met St. Maarten de 
verbondenheid met de natuur. De vruchten zijn gerijpt, er wordt geoogst, en 
belangrijk ook: hoe verdelen wij wat de aarde voortbrengt. St. Maarten is het feest 
van delen en voor elkaar zorgen. Op die dag wordt natuurlijk aandacht besteed aan 
het verhaal van St. Maarten. 
 
Wij vragen u om uw kind op vrijdag 11 november het volgende mee te geven 

 een eetbare pompoen om uit te hollen 

 een scherp mesje 

 een lepel (om uit te hollen) 

 een appelboor 

De groepen 7/8 
St.Maarten 
Sint Maarten is de viering van de herfst en oogst. De werkers uit de groepen 7 en 8 
maken allemaal een eigen lichtje van een pompoen. 
 
Wilt u hiervoor uw kind een pompoen meegeven? Naast deze vrucht hebben de 
werkers ook materiaal nodig om de vrucht uit te hollen (mesje, appelboor, stevige 
lepel, snijplank e.d.).  
 
Werkstukken 
Maandag 14 november wordt er op school gestart met het maken van de 
werkstukken.  
 
Afrikaanse dans 
Project Afrika wordt afgesloten met voorstelling van Afrikaanse dans en slagwerk. 
Op 9 november zijn ouders vanaf 14.45 welkom in de Grote Zaal van het VO om te 
komen kijken. Er is ongeveer  plek voor 20 ouders per groep, via de 
groepsmedewerker en de kinderen wordt geregeld wie hier aanwezig kunnen zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  

 
 


